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Dari Redaksi
Assalamu’alaikum wr wb.
Para pembaca yang budiman. Kanwil Kementerian Agama
(Kemenag) Provinsi Jateng mulai Januari 2015 menerbitkan majalah Sejahtera. Berbagai persiapan dilakukan untuk menerbitkan
majalah milik Kemenag Jateng ini. Dan, alhamdulillah setelah
melalui rapat redaksi, penggalian berita dan penyuntingan naskah,
akhirnya majalah Sejahtera edisi perdana dapat disajikan ke tangan pembaca.
Kami menyadari, majalah ini dimungkinkan banyak kekurangan di sana sini. Apalagi, pada edisi perdana ini. Karena itu, saran,
masukan dan kritik konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka
perbaikan pada edisi-edisi mendatang.
Sesuai dengan rapat redaksi beberapa waktu lalu, rencananya majalah Sejahtera akan terbit bulanan tepatnya tanggal 1 atau
minggu pertama tiap bulan. Adapun materi atau rubrik tetap yang
disajikan tiap edisi antara lain Salam Redaksi, tulisan Kolom para
tokoh terkait, Laporan Utama (Laput), Berita/Dinamika Daerah, Kinerja, Karya Umat, dan Artikel. Rubrikasi itu akan dievaluasi secara
berkala. Hal ini dilakukan agar isi majalah Sejahtera sesuai dengan
harapan pembaca.
Rubrik Kinerja misalnya, akan menyampaikan berbagai informasi terbaru terkait dengan kedinasan di jajaran Kementerian
Agama. Pada edisi perdana memuat tulisan Kabag TU Kanwil Kemenag Jateng Andewi Susetyo tentang Lima (5) Tata Nilai Budaya
Kerja di Lingkungan Kementerian Agama. Kemudian rubrik Laporan Utama, pada edisi ini menurunkan tulisan tentang Zona Integritas. Hal ini sebagaimana diketahui, zona integritas ini akan terus
didorong agar Kementerian Agama benar-benar menuju wilayah
bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisma serta mampu sebagai instansi yang melayani masyarakat secara prima.
Pembaca yang budiman, pengelola majalah Sejahtera sebagian besar diisi oleh tenaga-tenaga mantan pengelola majalah
Rindang. Sebagaimana diketahui, majalah Rindang mengakhiri
terbitan setelah ada kebijakan dari pusat bahwa pegawai di lingkungan Kemenag tidak boleh dipungut untuk tujuan apa pun dangan besaran berapa pun, termasuk pungutan untuk berlangganan
majalah Rindang. Padahal “napas” utama majalah Rindang selama
ini hanya mengandalkan kontribusi dana dari pembaca.
Karena itu sebagian pihak ada yang menyatakan majalah Sejahtera sebenarnya “reinkarnasi” majalah Rindang karena samasama terbit bulanan di Kanwil Kemanag Jateng. Bedanya, kalau
majalah Rindang murni didanai oleh para pelanggan, sedangkan
majalah Sejahtera murni dibiayai DIPA. Kemudian oplah majalah
Rindang mencapai 27.000-an eksemplar, sedangkan majalah Sejahtera belum menyentuh angka itu dan oplahnya masih terbatas
pada pejabat eselon tertentu di seluruh instansi/lembaga, termasuk
instansi di luar Kemenag. Ke depan, diharapkan terbitan majalah
Sejahtera dapat diterima dan dibaca seluruh pegawai di lingkungan Kemenag Provinsi Jateng.(ms)
Wassalamu’alaikum wr wb.
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Kolom

Mengimplementasikan
Nilai Budaya Kerja
Kementerian Agama

P

eraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Kinerja Pegawai, antara
lain dijelaskan bahwa sistem penilaian prestasi kerja PNS bersifat komprehensif dan objektif.
Melalui penilaian sasaran (kinerja) pegawai (SKP)
yakni tidak hanya sebatas menilai perilaku saja,
melainkan juga kinerja yang dihasilkan dengan
ukuran-ukuran tertentu. Dengan SKP ini diharapkan akan meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai abdi masyarakat.
Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk
menjamin objektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja & sistem
karier, yang dititikberatkan pada sistem prestasi
kerja. Penilaian prestasi kerja PNS secara strategis
diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja
produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil
kerja yang disepakati.
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dan pelayanan yang lebih baik. Kita yakin
bahwa lima budaya kerja di Kementerian
Agama para pegawai akan berfungsi menjadi
pembangun dan penggerak seluruh potensi
untuk bekerja dan melayani lebih baik, menjalin kerjasama yang harmonis dan agamis.
Selanjutnya Kementerian Agama dengan
motto “Ikhlas beramal” tidak hanya sekedar
motto namun harus mampu melakukan dan
menerapkan dalam sikap sebagai pelayan
yang prima kepada masyarakat/pengguna
jasa (customer), minimal sesuai dengan standar pelayanan sehingga orang yang dilayani
merasa puas, gembira atau senang.
Agar nilai budaya kerja tersebut bisa
berhasil, maka hendaknya dilakukan dengan
hati nurani, dan keikhlasan sampai hati yang
dalam. Sebagai insan aparatur pemerintah,
diharapkan mampu melakukannya secara
konsisten dengan mengintegrasikan nilai
dan perilaku yang tetap merujuk aturan yang
di dukung dengan dengan langkah-langkah
pembakuan instrumen pelayanan dan Iainlain.
Membangun budaya kerja juga dapat
dilakukan melalui pendekatan kasih sayang,
tolong-menolong, keseimbangan, toleransi
antar sesama. Dengan diterapkannya nilai
budaya dimaksud wujud nyata yang akan
diperoleh antara lain; pertama, akan mampu
meningkatkan kompetensi personal, saling
memberikan kontribusi yang positif sebagai
pengembang dan modal penguatan Sumber
Daya Manusia. Kedua, mampu melaksanaan
tugas dan fungsi secara lebih tepat dan cepat. Ketiga, tercapainya visi sebagai ruh untuk menggerakkan dinamika organisasi Kementerian Agama, Keempat, dapat terhindar
sifat tidak produktif bagi keberlangsungan
birokrasi sebagai pelayan masyarakat.
Akhirnya, semoga kita dapat mengimplementasikan nilai budaya kerja menjadi
bangunan karakter manusia yang berakhlaqul karimah, dan pada akhirnya mampu
melaksanakan zona integritas. Amiin.
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Drs. H. Ahmadi, M.Ag
KaKanwil Kemenag Jateng
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Laporan Utama

Zona Integritas
Kementerian Agama
Perang melawan korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN) terus digelorakan
oleh pemerintah, termasuk jajaran Kementerian Agama (Kemanag) di
seruluh tingkatan. Di sisi
lain, upaya memberikan
pelayanan yang prima
kepada masyarakat luas
juga terus ditingkatkan.
Jika kedua upaya tersebut
benar-benar bisa terwujud
maka diharapkan Kemenag
akan menjadi atau menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)---atau sekarang lebih popular disebut
“Zona Integritas”.

J

ika ditilik ke belakang, komitmen
Kemenag untuk mewujudkan
zona integritas di seluruh tingkatan ssebenarnya sudah dimulai sejak
18 Desember 2012. Pada saat itu Kemenag mencanangkan zona integritas
menuju wilayah bebas dari korupsi.
Pencanangan tersebut dilakukan oleh
Menteri Agama (waktu itu) Suryadharma Ali, disaksikan Men PAN-RB
Azwar Abubakar, pimpinan KPK dan
Ombudsman, dalam suatu acara di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kemenag Jalan MH Thamrin Jakarta.
“Wilayah bebas korupsi merupakan keharusan bagi Kementerian Agama.
Saya berharap dengan pencanangan
zona integritas ini maka kami akan berhasil menjadi institusi bersih korupsi
dan benar-benar melayani publik,” kata
Menag Suryadharma Ali dalam sambutannya, saat itu.
Menurut Menag, dengan pencanangan zona ini, maka diharapkan
tidak aka nada lagi berkeliaran pejabat
dan aparat yang korup, menyalahguna-

M Jasin

4

Edisi 1/Tahun I/ Januari 2015

kan jabatan dan tidak melayani publik.
Aparat dan pejabat yang berkelakuan
buruk seperti itu akan tersingkir dengan
sendirinya oleh sistem yang ada.
Untuk menuju instansi Negara
yang berintegritas memang harus didukung oleh penerapan zona integritas
dari jajaran instansi terkait secara sungguh-sungguh. Dengan demikian maka
tetap harus ada pengawasan internal,
eksternal serta pengawasan masyarakat.
Dengan kata lain, jangan sampai setelah menerapkan zona integritas suatu
instansi justru malah menutup diri dari
pengawasan masyarakat atau pengawasan publik. Kalau itu sampai terjadi
maka publik tentu akan menilai bahwa
zona dimaksud tidak serius. Sebagai
konsekuensinya maka institusi yang
sudah mencanangkan zona integritas maka harus membuka pengaduan
masyarakat seluas-luasnya.
Posisi Kemenag sebagai lembaga
yang mengurus umat beragama dan
pendidikan keagamaan sangat strategis
untuk menjadi contoh pemberlakuan
zona integritas. Karena itu seluruh
aparatur Kemenag harus bersungguhsungguh untuk menyukseskan pakta
integritas dan zona integritas tersebut.
Untuk mendukung pencanangan zona
integritas, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada puncak perayaan
Hari Amal Bakti Ke-69 Kementerian
Agama, Sabtu 3 Januari 2015, menekankan kembali pentingnya menanamkan
lima (5) tata nilai sebagai ruh budaya
kerja PNS Kemenag. Lima budaya kerja tersebut arahnya adalah sangat sinergi dengan komitmen penerapan zona
integritas.
20 Indikator
Terkait dengan kebijakan penerapan zona integritas tersebut, Ins-

Laporan Utama
pektur Jenderal Kementerian Agama
melalui surat Nomor IJ/Set.IJ/2.b/
Kp.07.6/0006/2015 tanggal 8 Januari
2015 juga telah memerintahkan kepada seluruh Kakanwil Kemenag untuk
melaksanakan item atau indikator zona
integritas untuk menuju WBK dan
WBBM, serta mengimplementasikan
lima (5) tata nilai budaya kerja di lingkungan Kementerian Agama. Adapun
indikator zona integritas dalam upaya
mencegah dan menutup peluang korupsi di tubuh Kemenag—sesuai dengan
yang dikeluarkan Inspektur Jenderal
Kemenag M Jasin—ada 20 item/indikator. Indikator zona integritas tersebut harus ditaati oleh seluruh pegawai
di lingkungan Kemenag. “Zona Integritas ini merupakan bagian dari program
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM),” kata M Jasin.
Dijelaskan, pelaksanaan zona
integritas tersebut dimulai dengan penandatanganan pakta integritas, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN), menyusun indikator
kinerja dan membuat laporan penggunaan keuangan negara sesuai dengan
standar akuntansi. Di samping itu, para
pegawai Kemenag juga bertugas membuat unit pengendali gratifikasi (UPI),
membuat kode etik khusus, membuat
wistle blower system, melaksanakan
pendidikan antikorupsi dan membuat
laporan yang ditugaskan oleh undangundang.
Selain itu, pendidikan menjelang
purnatugas, melakukan perekrutan
pegawai secara terbuka dan promosi
secara terbuka. Keterbukaan juga dilakukan dalam pengukuran kinerja dan
penberian informasi publik. Kemudian
Itjen mengawal satker sejak tahap per-

Salah seorang guru mengajar. Tunjangan profesi guru tidak dipotong berapapun
nominalnya. Komitmen ini untuk menuju zona integritas.

encanaan, melakukan pendampingan
pembuatan laporan keuangan, melakukan audit kinerja terhadap satker-satker
yang berisiko karena memiliki dana besar, termasuk melakukan audit investigasi dan audit tujuan tertentu.
Dengan begitu, pintu masuk korupsi diharapkan benar-benar tertutup rapat, maka otomatis pencegahan dapat
dilakukan. Caranya dengan pencegahan melalui pendekatan agama, pemberian konsultasi ke satker agar tidak
melakukan pelanggaran serta mendorong layanan publik di bawah Kemenag
agar meningkatkan kualitas layanannya
agar transparan dan akuntabel. “Layanan tersebut misalnya penyelenggaraan
haji, layanan nikah, layanan pendidikan, layanan perizinan penyelenggaraan haji khusus, dan KBIH,” jelas M
Jasin.

Prosesi akad nikah. Penertiban biaaya nikah salah satu aspek yang
didorong Kemenag untuk menuju zona integritas

Kemenag Jateng
Bagaimana pelaksanaan zona
integritas di Kemenag Jateng? Kabag
TU Kanwil Kemenag Provinsi Jateng
Andewi Susetyo menjelaskan, untuk
menuju zona integritas instansi yang
bersangkutan harus melaksanakan 20
item indicator sebagaimana dikeluarkan oleh Irjen Kemenag. Di antaranya
penandatanganan pakta integritas, melaporkan kekayaan bagi pejabat struktural, perekrutan pegawai dan pejabat
secara transparan.
Untuk tingkat Kemenag Jateng,
lanjut Andewi, pihaknya telah menyosialisasikan surat dari Irjen dan Sekjen
tentang kriteria membangun zona integritas. Intinya, kriteria apa saja yang
harus dipersiapkan oleh Kanwil dan
Kantor Kemenag se-Jateng. “Kami
mendorong semua satker Kemenag di
seluruh Jateng harus menuju ke arah
sana (zona integritas,” tandasnya.
Lebih dari itu, Kanwil Kemenag
Jateng akan menunjuk dua satker untuk
dijadikan pilot project (satker percontohan) dalam menerapkan zona integritas
di Jateng. Satker percontohan ini nantinya akan didatangi oleh Irjen pada Juni
mendatang. Untuk menentukan dua
satker percontohan tersebut pihaknya
mendasarkan pada pantauan pelaksanaan 20 item zona integritas, dan potensi
adanya pengaduan dari masyarakat.
“Kalau pengaduan masyarakat banyak, berarti manajemen instansi terkait
kurang bagus.”
Setelah pelaksanaan zona integ-
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ritas pada satker percontohan, lanjut
Andewi, maka ke depan seluruh satker Kemenag di Jateng harus mampu
menunjukkan realisasi zona integritas. “Dalam hal ini, Kanwil Kemenag
Jateng sudah membuat edaran ke seluruh satker di bawah Kemenag. Bahkan secara khusus, kami juga sudah
membuat surat edaran berupa larangan
gratifikasi di Kantor Urusan Agama
(KUA), larangan pungutan tunjangan
profesi/sertifikasi guru, serta penekanan pengelolaan kepegawaian. Kami
juga melarang kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DIPA untuk tidak
dilaksanakan. Intinya, tidak boleh ada
pungutan ke para pegawai berapa pun
besarnya,” tuturnya.
Untuk merealisasikan zona integritas, jelas Andewi, Kemenag Jateng
telah membentuk Satgas Pengendalian
Gratifikasi Tingkat Provinsi Jateng.
Penanggung jawab satgas ini adalah
Kepala Kantor Wilayah Kemenag
Jateng. Selain itu, Kemenag Jateng juga
sudah membuat pemetaan dengan cara
melakukan inspeksi mendadak (sidak)
serta melihat dan menganalisis adanya
pengaduan masyarakat (dumas). Sidak
dan Dumas tersebut khususnya menyangkut biaya nikah. “Kami tegaskan,
tidak boleh ada biaya nikah di luar ketentuan yang berlaku.”
Menurutnya, Kanwil Kemenag
akan melakukan pengecekan secara
bertahap dan melakukan sidak ke satker-satker. Kalau ada pejabat/pegawai
yang menerima gratifikasi, pasti ada
tindakan tegas. Pertimbangannya, para
pegawai Kemenag sudah mendapatkan
tunjangan kinerja, termasuk kepala
KUA dan penghulu. Jadi, sudah tidak
ada alasan lagi untuk melakukan pungutan dan gratifikasi.
Di sisi lain, kalau ada pegawai
atau warga masyarakat yang dipungli
agar segera melapor langsung ke Kanwil Kemenag Jateng, Jl Sisingamangaraja No 5 Semarang. Laporan pasti
akan ditindaklanjuti. “Sampai sekarang
laporan sudah banyak yang masuk. Saat
ini laporan itu dalam proses analisis.
Kalau dari laporan yang masuk tersebut
terbukti ada pungutan liar, termasuk
pungutan kepada guru sertifikasi, maka
akan ada sanksi atau tindakan tegas.
Mari kita wujudkan zona integritas di
Kemenag Jateng,” tandasnya.
(Mohammad Saronji)
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B

eberapa waktu lalu setelah dilantik menjadi Menteri Agama oleh
Presiden Joko Widodo (Jokowi),
Drs H Lukman Hakim Saefuddin melounching lima (5) tata nilai sebagai ruh
budaya kerja Kementerian Agama yang
wajib dipedomani oleh seluruh PNS di
lingkungan Kementerian Agama. Lima
budaya kerja itu adalah integritas, profesionalisme, inovasi, tanggung jawab
dan keteladanan.
Langkah Menteri Agama tersebut
sebagai jawaban atas gagasan Presiden
Jokowi untuk melakukan perubahan
mind set dan cultur set bangsa Indonesia tanpa kecuali, secara cepat dan
mendasar, atau yang diistilahkan dengan “revolusi mental”.
Dengan kemajuan media elektronik saat ini, pesan Menteri Agama
tersebut sangat mudah diakses oleh
PNS Kemenag di manapun berada,
mulai KUA, madrasah, Kankemenag
kabupaten/kota, Kanwil Kemenag,
perguruan tinggi hingga di pusat.
Begitu cepatnya informasi tersebar ke seluruh pelosok, sehingga tata
nilai tersebut sudah sangat familiar dan
mudah dihafal oleh PNS Kementerian
Agama, lebih-lebih para pimpinan satker baik di pusat maupun daerah karena
sering menyosialisasikan pada setiap
kesempatan saat pembinaan pegawai.
Puncaknya pada Hari Amal Bakti
Ke-69 Kementerian Agama yang jatuh
pada hari Sabtu 3 Januari 2015, Menteri Agama menekankan kembali pent-
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ingnya menanamkan 5 tata nilai sebagai ruh budaya kerja PNS Kemenag.
Hal ini disampaikan pada pidato tertulis yang disebarkan ke seluruh satker
Kemenag di Tanah Air.
Pengenalan dan penanaman
tata nilai budaya kerja pada era saat
ini sangat tepat, mengingat di tengahtengah persaingan global dan kecanggihan teknologi menuntut adanya kecepatan dalam bekerja dan merespons
perkembangan zaman, di sisi lain perlu
diimbangi dengan nilai-nilai etika dan
religius agar tidak terjebak oleh irama
yang semata-mata untuk kepentingan
duniawi.
Karena itu Kemenag memandang
perlu melakukan perubahan mendasar
dengan meletakkan nilai-nilai moral
terhadap PNS, yaitu menanamkan pola
pikir, watak, sikap dan perilaku PNS
agar bepedoman pada norma-norma/
nilai-nilai/aturan-aturan dalam tugas
pekerjaannya (mind set) serta mengubah pikiran dan tindakan dengan
menempatkan dirinya berfungsi sebagai
pelayan masyarakat (cultur set).
Sesungguhnya istilah revolusi
mental bukan hal yang baru, mengingat jauh hari sebelum lahirnya Kabinet Kerja, Kemenag telah melakukan
evolusi mental secara berkesinambungan, yaitu memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat
beragama, rukun, cerdas, mandiri dan
dan tata nilai budaya kerja yang meliputi kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas.
Program pembangunan manusia
Indonesia di bidang agama (mental spiritual) sudah dilakukan oleh Kementeian
Agama sejak berdirinya Kementerian
Agama tanggal 3 Januari 1946.
Dapat kita bayangkan betapa indahnya Indonesia, jika visi, misi dan
tata nilai budaya kerja Kemenag ditaati

Laporan Utama

urai
rai Makna Tata Nilai
aya Kerja Kemenag

Kakanwil Kemenag Jateng Drs H Ahmadi MAg menyampaikan 5 budaya kerja Kemenag
kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada acara audiensi di ruang kerja gubernur.

dan dilaksanakan secara konsisten oleh
seluruh masyarakat Indonesia di tengah-tengah kemajemukan dan keanekaragaman agama, budaya, suku bangsa,
ekonomi, profesi dan lain-lain. Insya
Allah kesejahteraan lahir dan batin
yang diridloi Allah Swt akan terwujud
dengan sendirinya tanpa melakukan
revolusi mental.
Namun sayangnya, motivasi kepentingan duniawi untuk saling berebut
tahta, harta dan kenikmatan duniawi
lainnya telah melupakan kehidupan
akhirat.
Moralitas bangsa
Hakikat revolusi mental adalah
mengubah cara berpikir, bertindak dan
berperilaku (mind set) sesuai dengan
norma-norma, tata nilai, aturan yang
berlaku yang telah ditetapkan secara cepat dan mendasar.

Sangat beralasan kenapa Presiden
Jokowi meneriakkan revolusi mental
untuk negeri ini, apakah Jokowi-JK
melihat bahwa mentalitas bangsa ini sudah membahayakan sehingga menjadi
bangsa yang sangat terpuruk moralitasnya di antara bangsa-bangsa di dunia,
atau lebih sempit lagi di antara negara
kawasan Asia Tenggara?
Barangkali Jokowi sudah mengumpulkan dan mempunyai bukti-bukti
dan informasi yang konkret bahwa
bangsa ini sudah terancam moralitasnya, atau bisa dikatakan bahwa manusia Indonesia sudah hilang rasa malunya untuk melakukan tindakan tidak
terpuji? Sudah banyak dijumpai oknumoknum tokoh agama, politikus, pejabat
publik, PNS, aparat penegak hukum,
pengusaha dan profesi lainnya yang
tidak jujur dan selama pemerintahan
sebelumnya telah terjadi pemborosan

dalam pengelolaan keuangan negara.
Kita masih ingat bagaimana negeri yang dulunya terkenal di dunia sebagai bangsa yang berbudaya, beretika
dan menjunjung tinggi sopan santun,
dan diistilahkan sebagai bangsa yang
“gemah ripah lohjinawi” kini menjadi
sarang narkoba, teroris, korupsi, kriminalitas dan kejahatan seksual. Semua
jenis kejahatan telah menjangkiti manusia Indonesia tidak terbatas pada
profesi atau kelas tertentu, tetapi sudah
lintas profesi , lintas ekonomi dan lintas agama. Penyakit bangsa ini sungguh
sangat memprihatinkan, dan anehnya
oknum pelakunya kebanyakan berlatar
belakang pendidikan tinggi, tokoh, pejabat, kaya dan beragama.
Setelah Orde Baru runtuh dan era
reformasi mulai terbangun di negeri ini,
seluruh lapisan masyarakat, baik melalui ormas keagamaan, parpol, lembaga
tinggi negara, maupun aparatur pemerintah sepakat untuk berperang melawan
KKN dan menghukum berat terhadap
pelakunya. Lahirnya regulasi mengenai
tindak pidana korupsi, kejahatan kerah
putih (white collar crime), pencucian
uang, dan berdirinya lembaga-lembaga
pendamping kepolisian dan kejaksaan
seperti KPK, PPATK, Komisi Ombudsman, LSM, dan penguatan sistem
pengawasan melalui pengawasan oleh
BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal
merupakan upaya untuk berperang
melawan KKN.
Tidak ada satu pun dari lembagalembaga di atas termasuk di antaranya
partai politik yang tidak meneriakkan
antikorupsi untuk menjual dagangan
politiknya kepada masyarakat, melalui
iklan layanan masyarakat baik di media
elektronik dan cetak maupun spandukspanduk di pinggir-pinggir jalan.
Tetapi bagaimana kenyataannya?
Sepuluh tahun terakhir ini KPK dan
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Laporan Utama
aparat penegak hukum lainnya disibukkan dengan perkara-perkara korupsi,
akibat dari tidak konsistenannya para
pejabat, politikus, bahkan aparatur penegak hukum untuk menjaga amanah
dan menaati aturan hukum. Mereka
yang seharusnya melakukan pencegahan dan menjadi teladan justru malah
sebaliknya menjadi pelaku perbuatan
pidana yaitu telah merugikan keuangan negara, menyalahgunakan jabatan
dan kewenangan, pengguna narkoba,
melakukan perbuatan amoral dan kejahatan lainnya.
Masih segar dalam ingatan kita,
bagaimana anggota dewan yang terhormat baik secara individu maupun
berjamaah melakukan tindak pidana
korupsi, bagaimana aparat birokrasi
tersangkut berbagai kasus dalam pengadaan barang dan jasa di kementeriannya, bagaimana dengan rekening
gendut pejabat negara, mafia peradilan,
belum lagi masalah narkoba , terorisme,
tawuran, pembunuhan dan bentuk kejahatan lainnya yang semua itu menyangkut rendahnya moralitas bangsa ini.
Dalam hal ini Kemenag merasa
ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan mental masyarakat Indonesia ini, karena salah satu visi Kemenag yaitu mewujudkan masyarakat
Indonesia yang taat beragama melalui
tugas dan fungsinya dalam melakukan
pembinaan, bimbingan dan pelayanan
masyakat di bidang agama.
Dengan potret bangsa kita yang
demikian, kita tidak boleh pesimistis
dan justru harus terus-menerus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak
terkait dan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan kepada
masyarakat, untuk membangkitkan
kembali menjadi bangsa yang sehat dan
kuat.
Kita patut bangga dan bersyukur
bahwa Menteri Agama memiliki konsep dan arah kebijakan yang jelas dalam membangun sumber daya manusia
di Kementerian Agama dan mampu
menangkap harapan dari pemerintahan pimpinan Jokowi-JK. Tentu saja
masyarakat dan PNS di lingkungan
Kemenag sangat antusias dan banyak
mengharap kepada Menag yang baru
untuk melakukan perubahan dan perbaikan pelayanan terutama dalam pelayanan ibadah haji, pelayanan NR,
kerukunan umat beragama, dan pen-
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Ruh Budaya Kerja
Sebelumnya telah dijelaskan pentingnya penanaman nilai-nilai budaya
kerja untuk memberikan motivasi kepada PNS di lingkungan Kementerian
Agama dalam meningkatkan kinerjanya. Harapannya dengan pemahaman
terhadap tata nilai tersebut setiap PNS
memiliki komitmen untuk mengimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugasnya secara konsisten.
Mengingat belum adanya penjabaran lebih lanjut dalam bentuk petunjuk
pelaksanaan/teknis untuk mengimplementasikan tata nilai tersebut, berikut
definisi sederhana yang mudah dipahami sebagai berikut :
Drs H Lukman Hakim Saefuddin

didikan agama dan keagamaan.
Di samping itu, Kementerian
Agama telah melakukan reformasi
birokrasi dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, efektif dan
efisien, meskipun dalam perjalanannya
masih ada kendala di antaranya penyalahgunaan wewenang, praktik KKN
dan lemahnya pengawasan.
Berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 01 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi, ditargetkan 3 sasaran hasil utama yaitu peningkatan dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN,
dan peningkatan pelayanan publik. Untuk tercapainya sasaran tersebut maka
secara konkret dilaksanakan program
reformasi birokrasi melalui upaya pembangunan zona integritas.
Pada tanggal 18 Desember 2012
Kementerian Agama telah menandatangani komitmen di hadapan Menpan,
KPK dan Ombudsman untuk pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Sejalan dengan hal tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Agama
melalui surat Nomor IJ/Set.IJ/2.b/
Kp.07.6/0006/2015 tanggal 8 Januari
2015 juga telah memerintahkan kepada seluruh Kakanwil Kemenag untuk
melaksanakan item indikator ZI menuju WBK dan WBBM serta mengimplementasikan 5 nilai-nilai budaya kerja
Kementerian Agama.
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Pertama, Integritas: a) Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tingginilai-nilai
luhur; b)Tindakan sesuai dengan nilai,
keyakinan dan prinsip yang dipegang;
c)Tindakan kejujuran dan kebenaran
dari tindakan seseorang; d)Satunya
kata dan perbuatan. Kriteria intregritas
lebih utama setelah itu baru kapabilitas
intelektual dan manajerial .
Kedua, Profesionalisme : a).
Memiliki keahlian dan kemahiran yang
diperoleh melalui proses pendidikan
dan pelatihan yang berkualitas dan
standar tinggi; b) Memiliki skill (benarbenar ahli di bidangnya), knowledge
(memiliki wawasan tentang ilmu-ilmu
lain yang berhubungan dengan bidangnya), dan attitude (pintar, cerdas dan
memiliki etika yang diterapkan dalam
bidangnya).
Ketiga, Inovasi : a) Proses kreatif
dalam melakukan penemuan baru yang
berbeda dari yang sudah ada; b)Proses
mengubah peluang menjadi suatu gagasan dan ide-ide.
Keempat, Tanggung jawab :
Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya/perbuatan sebagai perwujudan
kesadaran akan kewajibannya, terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat,
bangsa dan negara serta Allah Swt.
Kelima, Keteladanan : a)Sesuatu
yang patut ditiru untuk dicontoh tentang perbuatan, kelakuan dan sifat; b)
Perilaku seseorang yang sengaja atau
tidak sengaja dilakukan atau dijadikan
contoh bagi orang yang mengetahuinya;
c) Suatu perbuatan baik seseorang yang
patut ditiru atau diikuti orang lain.

Laporan Utama
Komitmen Bersama
Keprihatinan terhadap kondisi
bangsa, telah menggugah Menteri
Agama untuk mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan
Kemenag yang merupakan bagian dari
komponen bangsa ini untuk melaksanakan 5 tata nilai sebagai ruh budaya kerja dalam rangka merevolusi mental dan
membangun mentalitas bangsa yang
lebih baik.
Sekarang tinggal bagaimana diri
pribadi kita masing-masing mampu
menerjemahkan,
memahami
dan
mengimplementasikan nilai-nilai mulia tersebut dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi sebagai aparatur sipil negara
sebagai perilaku kerja, untuk mewujudkannya diperlukan komitmen bersama, mulai dari pribadi PNS, pimpinan secara berjenjang, dan dukungan
masyarakat.
Meskipun mudah diucapkan, diteriakkan dan disampaikan pada setiap petemuan-pertemuan, namun yang
sangat penting adalah bagaimana kita
tetap istiqomah dalam menjaga tata
nilai tersebut agar tidak luntur dan cepat masuk angin dari berbagai ujian, cobaan baik kepentingan pribadi maupun
kepentingan lainnya saat memegang
kedudukan/jabatan.
Ada beberapa pertanyaan mendasar untuk mengukur kesiapan melaksanakan 5 tata nilai tersebut, mari kita
renungkan di bawah ini:
Pertama, sudahkah kita totalkan

niat kita untuk menjalankan tugas kedinasan sesuai dengan aturan, nilai-nilai
agama, etika dan prosedur kerja secara
konsisten, jujur, berani, teguh pendirian
dalam menegakkan kebenaran meskipun sendiri, bukan karena ikut-ikutan
dan tuntutan jabatan ( integritas).
Kedua, sudah siapkah kita bahwa
dalam penempatan pegawai/pejabat
telah sesuai dengan keahliannya, kompetensinya (the right man on the right
place), bukan karena KKN, dan melalui uji kompetensi (profesionalitas). Ketiga, sudah siapkah kita untuk berani
mengubah mind set dan culture set di
lingkungan kerja pada hal yang baru
dari sebelumnya, berani melakukan
inovasi dan perubahan ke arah lebih
baik sesuai dengan aturan yang berlaku, nilai-nilai agama dan kepatutan
(inovasi).
Keempat, sudah siapkah kita
berani
mempertanggungjawabkan
sikap dan perbuatan kita terhadap diri
sendiri, keluarga, masyakat, lembaga
dan Allah Swt, dan menerima sanksi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
jika melakukan pelanggaran disiplin
PNS (tanggung jawab). Kelima, sudah
siapkah kita menjadi contoh yang baik
bagi masyarakat dan pegawai di lingkungan satker masing-masing, bukan
hanya pandai berpidato, pandai mencari pencitraan di mata pimpinan dan
masyarakat, namun benar-benar berani
tidak menerima pemberian dan menolak gratifikasi dari siapa pun (keteladanan).

Keenam, sudah adakah kesungguhan dan keberanian pimpinan Kementerian Agama, mulai Menteri Agama,
eselon I Pusat, Kanwil, Kemenag Kab/
Kota dan kepala madrasah untuk memberi contoh nyata pada sistuasi apa pun
untuk menegakkan 5 tata nilai dengan
tegas serta memberikan reward dan
punishment apabila terdapat aparatur
Kemenag yang melanggar tata nilai
tersebut tanpa pandang bulu, bukan sebaliknya bahwa antara kata dan tindakannya bertentangan.
Cita-cita Bersama
Mewujudkaan
pemerintahan
yang bersih dan baik (clean goverment
dan good governence) adalah menjadi
cita-cita bersama setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu perlu ada kekuatan
dari dalam sebuah organisasi pemerintahan, masing-masing individu aparatur
mulai pucuk pimpinan sampai bawah
harus kompak menjaga harmonisasi,
komunikasi dan koordinasi kerja. Selain itu, harus saling bersinergi, menyatukan langkah untuk mewujudkan
visi dan misi Kemenag, mengefektifkan
pengendalian intern/pengawasan oleh
atasan langsung secara berjenjang, dan
berfungsinya lembaga pengawasan sebagai pengendali dan penjamin kualitas
kinerja Kementerian Agama.
Organisasai yang tidak sehat berakibat tujuan organisasi tidak tercapai, saling menjatuhkan, saling menyalahkan, suburnya nepotisme, teman
menjadi rival, kepemimpinan otoriter,
saling mencari-cari kesalahan, dan saling mengadukan kelemahan/kejelekan
kepada pihak luar.
Mari kita bersama-sama mengevaluasi dengan menggunakan analisis
SWOT, selanjutnya menguatkan barisan untuk mewujudkan visi dan misi
Kemenag dengan semangat 5 tata nilai
sebagai ruh budaya kerja dalam rangka
membangun zona integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani.
Semoga Allah Swt akan senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada hamba-Nya yang
taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya serta menjaga amanah untuk menyampaikan kebenaran.
Amin. (ms)
Penulis adalah Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Jateng.

Drs. H. Ahmadi, M.Ag menyerahkan DIPA tahun 2015 kepada Kepala Bagian, Kepala Bidang
dan Pembimas di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. (gt)
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Bidang Penma

Pokok-pokok Penyusunan

KTSP Kurikulum 2013

di Madrasah

Oleh Dr.H. Nur Abadi, M. Pd

K

urikulum adalah seperangkat
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu. ( Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1
Ayat 19). Dalam rangka implementasi
Kurikulum 2013, pada tahun 2014 telah
disusun 16 dokumen perangkat Kurikulum 2013 yang dikeluarkan Kemendikbud dan 1 dokumen dari Keputusan
Menteri Agama tahun 2014 tentang
Kurikulum Madrasah.
Dokumen-dokumen itu diharapkan dapat menjadi acuan dan arah setiap satuan pendidikan dan siapa pun
yang terkait dengan implementasi Kurikulum 2013.
Dalam implementasi kurikulum
2013, setiap satuan pendidikan dituntut
menyusun KTSP. Hal ini didasarkan
karena Indonesia merupakan negara
kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil yang berjumlah sekitar
17.504. Berdasarkan data Biro Pusat
Statistik tahun 2010, penduduk Indonesia berjumlah 237.641.326 jiwa dengan
berbagai keragaman. Keragaman yang
menjadi karakteristik dan keunikan Indonesia antara lain geografis, potensi
sumber daya, ketersediaan sarana dan
prasarana, latar belakang dan kondisi
sosial budaya, dan keragaman lainnya
yang terdapat di setiap daerah. Keragaman tersebut selanjutnya melahirkan
pula tingkatan kebutuhan dan tantangan pengembangan yang berbeda antardaerah dalam rangka meningkatkan
mutu dan mencerdaskan kehidupan
masyarakat di setiap daerah.
Terkait dengan pembangunan
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pendidikan, tiap-tiap daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan
karakteristik daerah. Kurikulum sebagai jantung pendidikan perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara
kontekstual untuk merespon kebutuhan
daerah, satuan pendidikan, dan peserta
didik di masa kini dan masa mendatang.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional sebagai berikut.
• Pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang
dan jenis pendidikan dikembangkan
dengan prinsip diversifikasi sesuai
dengan satuan pendidikan, potensi
daerah, dan peserta didik.
• Pasal 36 ayat (3) menyebutkan
bahwa kurikulum disusun sesuai
dengan jenjang pendidikan dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (a) peningkatan iman dan
takwa; (b) peningkatan akhlak mulia; (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (d)
keragaman potensi daerah dan lingkungan; (e) tuntutan pembangunan
daerah dan nasional; (f) tuntutan
dunia kerja; (g) perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni;
(h) agama; (i) dinamika perkembangan global; dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
• Pasal 38 ayat (2) mengatur bahwa
kurikulum pendidikan dasar dan
menengah dikembangkan sesuai
dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan
komite sekolah/madrasah di bawah
koordinasi dan supervisi dinas pen-
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didikan atau kantor departemen
agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk
pendidikan menengah.
Selain dasar di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
sebagai berikut.
• Pasal 77A ayat (1) menyebutkan
bahwa Kerangka Dasar Kurikulum
berisi landasan filosofis, sosiologis,
psikopedagogis, dan yuridis sesuai
dengan Standar Nasional Pendidikan.
• Pasal 77A ayat (2) menyebutkan
bahwa Kerangka Dasar Kurikulum
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan sebagai: a. acuan
dalam Pengembangan Struktur
Kurikulum pada tingkat nasional;
b. acuan dalam Pengembangan
muatan lokal pada tingkat daerah;
dan c. pedoman dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan.
Berdasarkan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut ditegaskan bahwa 1) kurikulum
dikembangkan dengan prinsip diversifikasi, untuk melakukan penyesuaian
program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan ciri khas
potensi yang ada di daerah serta peserta
didik dan 2) kurikulum dikembangkan
dan diimplementasikan pada tingkat
satuan pendidikan. Karena itu, kurikulum operasional yang dikembangkan
dan diimplementasikan oleh satuan
pendidikan diwujudkan dalam bentuk
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP).

Bidang Penma
APA ITU KTSP?
KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di tiap-tiap satuan pendidikan.
Pengembangan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu
pada Standar Nasional Pendidikan,
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, dan pedoman implementasi
Kurikulum. KTSP dikembangkan oleh
satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah, dan
kemudian disahkan oleh kepala dinas
pendidikan atau kantor kementerian
agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
Apa Isi KTSP?
Isi KTSP atau disebut juga komponen KTSP meliputi 3 dokumen. Pertama, dokumen 1 yang disebut dengan Buku I KTSP. Buku I KTSP berisi
sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan,
muatan, pengaturan beban belajar, dan
kalender pendidikan. Penyusunan Buku
I KTSP menjadi tanggung jawab kepala
sekolah/madrasah. Kedua, dokumen
2 yang disebut dengan Buku II KTSP.
Buku II KTSP berisi silabus. Buku II
KTSP ini sudah disusun oleh Pemerintah. Ketiga, dokumen 3 yang disebut
dengan Buku III KTSP. Buku III KTSP

berisi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun sesuai potensi,
minat, bakat, dan kemampuan peserta
didik di lingkungan belajar. Penyusunan Buku III KTSP ini menjadi tanggung jawab tiap-tiap tenaga pendidik
(Permendikbud No. 61/2014).
Apa Isi Buku I KTSP?
Satuabn Pendidikan menyusun
buku I KTSP berisi sekurang-kurangnya yang harus dituangkan adalah 1)
visi, misi, dan tujuan; 2) muatan kurikuler; 3) pengaturan beban belajar; dan
4) kalender pendidikan. Pertama Visi
adalah Visi adalah cita-cita bersama
pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan, yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga
satuan pendidikan. Berkaitan dengan
pengertian tersebut, satuan pendidikan
diwajibkan merumuskan, menetapkan,
dan mengembangkan visinya. Misi
adalah sesuatu yang harus diemban
atau harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program
jangka pendek, menengah, dan jangka
panjang, dengan berdasarkan masukan
dari seluruh warga satuan pendidikan.
Setiap satuan pendidikan wajib meru-

muskan, menetapkan, dan mengembangkan misinya, dan Tujuan pendidikan adalah gambaran tingkat kualitas
yang akan dicapai dalam kurun waktu
tertentu maksimal 4 (empat) tahun
oleh setiap satuan pendidikan dengan
mengacu pada karakteristik dan/atau
keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui pencapaian
tujuan pendidikan, satuan pendidikan
dapat melakukan evaluasi. Setiap satuan pendidikan wajib merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan
pendidikannya.
Kedua Muatan Kurikuler, muatan
KTSP terdiri atas muatan nasional dan
muatan lokal. Muatan KTSP diwujudkan dalam bentuk struktur kurikulum
satuan pendidikan dan penjelasannya.
Ketiga pengaturan Beban Belajar dan
Beban Kerja sebagai Pendidik, Dalam
Pengaturan Beban belajar diatur dalam
Sistem Paket atau Sistem Kredit Semester, serta Beban Belajar Tambahan,
keempat adalah Kalender Pendidikan,
Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan
dengan mengikuti kalender pendidikan. Kalender pendidikan merupakan
pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu ta-

Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
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Bidang Penma
hun ajaran yang mencakup permulaan
tahun ajaran, minggu efektif belajar,
waktu pembelajaran efektif, dan hari
libur.

bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan
secara berkesinambungan antarjenjang
pendidikan.

Apa Saja Acuan Konseptual
dalam Penyusunan KTSP?
Berdasarkan Permendikbud No.
61/2014, Satuan pendidikan dalam
menyusun KTSP harus memperhatikan acuan konseptual sebagai berikut;
Peningkatan Iman, Takwa, dan Akhlak
Mulia. toleransi dan Kerukunan Umat
Beragama. Persatuan Nasional dan
Nilai-Nilai Kebangsaan. Peningkatan
Potensi, Kecerdasan, Bakat, dan Minat
sesuai dengan Tingkat Perkembangan
dan Kemampuan Peserta Didik. Kesetaraan Warga Negara Memperoleh
Pendidikan Bermutu. Kebutuhan Kompetensi Masa Depan. Tuntutan Dunia
Kerja. Perkembangan Ipteks, Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah
serta Lingkungan. Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional. Dinamika
Perkembangan Global. Kondisi Sosial
Budaya Masyarakat Setempat. Karakteristik Satuan Pendidikan.

Prosedur Operasional Penyusunan KTSP
Prosedur operasional (langkah
operasional) pengembangan KTSP
sekurang-kurangnya mencakupi kegian
1) analisis, 2) penyusunan, 3) penetapan, dan 4) pengesahan.
1. Analisis. Pada tahap analisis, hal
yang perlu dianalisis, yaitu 1) analisis ketentuan peraturan perundangundangan mengenai kurikulum; 2)
analisis kebutuhan peserta didik,
satuan pendidikan, dan lingkungan;
dan 3) analisis ketersediaan sumber
daya pendidikan.
2. Penyusunan. Pada tahap penyusunan KTSP, hal-hal yang harus disusun mencakupi: 1) perumusan visi,
misi, dan tujuan satuan pendidikan;
2) pengorganisasian muatan kurikuler satuan pendidikan; 3) pengaturan
beban belajar peserta didik dan beban kerja pendidik tingkat kelas; 4)
penyusunan kalender pendidikan
satuan pendidikan; 5) penyusunan
silabus muatan atau mata pelajaran
muatan lokal; dan 6) penyusunan
rencana pelaksanaan pembelajaran
setiap muatan pembelajaran.
3. Penetapan. Penetapan KTSP dilakukan kepala sekolah/madrasah
berdasarkan hasil rapat dewan pendidik satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah.
4. Pengesahan. Pengesahan KTSP dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Prinsip Pengembangan
Satuan pendidikan dalam mengembangkan KTSP harus memperhatikan prinsi-prinsip pengembangan
KTSP. Adapun menurut Permendikbud
No. 61/2014, prinsip-prinsip pengembangan KTSP sebagai berikut. Berpusat
pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik
dan lingkungannya pada masa kini dan
yang akan datang. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk
mengembangkan kompetensinya agar
menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi
warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.
Belajar sepanjang hayat, Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara
unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah
pengembangan manusia seutuhnya.
Menyeluruh dan berkesinambunga, yaitu Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi
(sikap, pengetahuan, dan keterampilan)
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Apa Perbedaan KTSP Kurikulum 2013 dan KTSP Kurikulum 2006
Setelah mencermati dan menguasai berbagai hal berkaitan pokok-pokok
yang harus diperhatikan dalam penyusunan KTSP Kurikulum 2013 pada
paparan di atas, tentunya Saudara dapat
menjelaskan perbedaan KTSP Kurikulum 2013 dan KTSP Kurikulum 2006.
Apa perbedaan mendasarnya?
Secara umum pada hakikatnya
hampir sama. Akan tetapi, ada beberapa perbedaan mendasar. Pertama,
dalam penyusunan Buku I: Visi, Misi,
Tujuan Pendidikan; Muatan Kurikuler;
Pengaturan Beban Belajar; dan Kalen-
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der Pendidikan, tidak lagi ada program
pembiasaan, seperti yang ada dalam
Kurikulum 2006. Visi, misi, dan tujuan pendidikan yang ada dalam KTSP
Kurikulum 2006 dapat digunakan bila
dipandang masih relevan, bila tidak
dapat direvisi atau diadaptasi lagi.
Muatan kurikuler disesuaikan dengan
Standar Isi yang terdapat pada Permendikbud No. 57/2014 (SD/MI), Permendikbud No. 58/2014 (SMP/MTs),
Permendikbud No. 59/2014 (SMA/
MA), atau Permendikbud No. 60/2014
(SMK/MAK), dan KMA No. 207 2014
Khusus Standar Isi Mapel PAI. Beban
belajar dan hakikatnya tidaklah terlalu
berbeda, yang berbeda hanya jumlah
mapel dan jumlah jam pelajaran. Begitu pula dengan kalender pendidikan,
pada hakikatnya dapat mengadaptasi
Kurikulum 2006 dengan penyesuaian
ketentuan-ketentuan baru.
Kedua, Buku II: Silabus, dalam
kurikulum 2006 disusun oleh guru atau
kelompok guru, dalam Kurikulum 2013
telah disiapkan oleh pemerintah. Satuan
pendidikan hanya diminta menyusun
silabus mata pelajaran muatan lokal
yang ditentukan satuan pendidikan.
Ketiga, BUKU III: RPP. RPP ini
tugas guru. Guru yang harus mengembangkan. Perbedaaanya dengan kurikulum sebelumnya, RPP pada Kurikulum
2013 disusun dengan mengikuti aturan
baru, yaitu Permendikbud No. 103/2014
tentang Pembelajaran dan Permendikbud No. 104/2014 tentang penilaian.
Selain itu, perlu diperhatikan adalah
format yang berbeda, pendekatan pembelajaran yang digunakan (pendekatan
saintifik), dan penilaian yang digunakan (penilaian autentik dengan tiga ranah: sikap, pengetahuan, keterampilan
secara terpisah dan seimbang).
Karena itu, setiap satuan pendidikan
di madrasah, sebelum mengimplementasikan Kurikulum 2013 diwajibkan menyusun KTSP. Agar KTSP yang disusun
memenuhi kaidah yang berlaku, satuan
pendidikan diharapkan merencakan dan
melaksanakannya secara serius dan akuntabel. Dengan cara itu, KTSP yang disusn
satuan pendidikan di madrasah bisa memenuhi kaidah konseptual, operasional,
dan visioner. Konseptual, yaitu dapat
secara rasional dapat diterima nalar atau
kaidah keilmuan. Operasioanl, yaitu dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
Visioner, yaitu dapat mengikuti kebutuhan
dan perkembangan masa depan.***

Bidang PAIS

Membangkitkan
Spiritualitas
di Sekolah
Oleh Dr. H. Syaifuddin Zuhri, M.Si

Ciri utama (basic characteristic) Pendidikan Agama Islam
adalah kerangka dasar berbasis spiritualisme. Seyogyanya penyusunan, pengembangan, dan implementasi kurikulum Pendidikan
Agama Islam memiliki orientasi dan arah menuju pembangunan
karakter pendidikan yang berlandaskan semangat, filosofi, dan
nilai-niai spiritual.

S

truktur kurikulum Pendidikan Agama Islam yang intinya terletak dan berakar
pada kerangka spiritualisme, maka secara
filosofis pula spiritualitas menjadi landasan fundamental perubahan paradigmatik dan mindset pendidikan Agama di sekolah. Sehingga
praktis pendidikan agam Islam dan khususnya
kinerja manajemen kurikulum di sekolah serta
metodologi Pendidikan Agama Islam dan proses
pembelajarannya, sudah seharusnya dibangun
dengan semangat pada filosofi, visi, arah, dan
orientasi spiritualistik. Dalam arti, diperlukan
kesanggupan dan kesungguhan para pelaku dan
praktisi pendidikan agama Islam melalui aktualisasi dan implementasi proses pendidikan dan
pembelajaran yang mencerminkan keutuhan
nuansa spiritualisme-religius kehidupan faktual
penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah.
Memahami Makna Spiritulisme
Spiritualisme atau spiritualitas perlu dikaji
dan dipahami dalam perspektif keilmuan maupun teoritis. Ia sesungguhnya merupakan sesuatu yang abstraks, kompleks, dan sebuah
konstruk yang multifaset yang melibatkan tu-
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Bidang PAIS
juan yang mendasar (ultimate)
dan kepercayaan personal dimana
individu berpegang pada sesuatu
nilai-nilai non material yang tidak
boleh dilanggar dalam kehidupan
mereka. Martin and Carlson seperti dikutip Markov dan Klenke (dalam Zuhri, 2012:42), menyatakan
bahwa: “spirituality is a process by
which individuals recognize the importance of orienting their lives to
something nonmaterial that is beyond and large than themselves …
so that there is an acknowledgement
of at least some dependent upon a
higher power, or Spirit”
Memang, spiritualitas adalah
sesuatu yang abstrak, sesuatu yang
tertanam dalam kepribadian seseorang. Namun demikian nilai-nilai
spiritual akan selalu berhubungan
dengan kehidupan dunia termasuk
dalam kehidupan organisasi atau
sistem sosial.
Dalam kehidupan empirik,
khususnya dalam pengelolaan suatu
organisasi sekolah, nilai-nilai spiritual yang bersumber dari nilai-nilai
agama akan memberikan kontribusi
dalam pembentukan perilaku individu siswa/peserta didik dan dalam
kehidupan kelompok atau organisasi. Jadi, agama sebagai sumber
kehidupan spiritulitas, ia adalah
sumber nilai utama dan memberi
kontribusi besar model spiritual dalam pembelajaran guna membentuk
kehidupan spiritual di lingkungan
sekolah yang senafas dengan jiwa
model Pendidikan Agama Islam
disekolah.
Oleh karena itu pula, pendekatan pendidikan religious-spiritual,
moral values internalization, sebagai landasan, pengarah, dan memayungi proses transformation of
knowledge values guna melahirkan
pembentukan kepribadian, sikap
spiritual dan sosial, perilaku dan
keterampilan keilmuan serta kecakapan hidup peserta didik yang
berkarakter kultural-religius keindonesiaan. Ilmu yang religi, rasionalitas yang bermoral, dan intelektualitas yang spiritual adalah gambaran
karakteristik dasar pendekatan spritual dalam pendidikan dan pembelajaran sebagai ciri utama Pendidikan Agama Islam.
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Spiritualisme dalam Proses
Pembelajaran
Pembelajaran pada hakekatnya
adalah proses interaksi keilmuan
dan pengalaman empirik antar individu dan antar kelompok manusia,
antara pengajar dengan pembelajar,
dan atau antara guru dengan murid.
Pembelajaran hakekatnya adalah
proses transformasi pengetahuan,
pengalaman, kecakapan, dan keterampilan teknis tertentu untuk menghasilkan tingkat kompetensi yang
diharapkan. Pembelajaran hakekatnya adalah proses perbuatan serta
penciptaan situasi lingkungan fisik
dan sosial yang secara sadar dan
disengaja untuk melakukan perubahan perilaku intelektual (cerdas,
terampil, mandiri) individu atau kelompok manusia. Maka proses pembelajaran ibaratnya adalah sebuah
rekayasa laboratorium intelektual
(intellectual laboratory engineering) anak manusia yang berkelanjutan sepanjang keberadaan umat
manusia untuk menghasilkan generasi intelektual yang lebih baik dan
berkualitas. Transgenerasi umat manusia diharapkan mampu mewarisi,
mempertahankan, serta mengembangkan keunggulan produk ilmu
pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan antara generasi umat manusia dan demi masa depan umat
manusia itu sendiri.
Dalam masyarakat modern dewasa ini, institusi keluarga sebagai
inti pembentuk regenerasi umat
manusia, karena keterbatasannya
sudah tidak mungkin lagi menjadi
media pembelajaran untuk melakukan proses dan menghasilkan
produk intelektualitas. Demikian
halnya institusi sosial-masyarakat,
juga tidak efektif untuk melakukan
peran, fungsi, dan tugas mulia laboratorium intelektual tersebut. Maka,
lembaga pendidikan formal sejak
usia dini, jenjang dasar, menengah
hingga jenjang pendidikan tinggi
menjadi satu-satunya pilihan dan
harapan keluarga serta masyarakat
dalam memimpikan quality of human intellectuality atau masa depan
kualitas generasi intelektual umat
manusia.
Melalui proses pembelajaran institusi formal (paud, sekolah,
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madrasah, dan perguruan tinggi)
inilah regenerasi intelektual umat
manusia terjaga, lahir pula generasi
scientist, kaum profesional, tenaga
terampil, dan para pemimpin yang
kekuatan utama eksistensi manusia.
Guna menghasilkan kualitas keutuhan intelektualitas manusia, proses
pembelajaran tentu harusah mampu
menjaga kedudukan, kemuliaan,
kehormatan, dan martabat generasi umat manusia. Sehingga proses
pembelajaran merupakan proses
yang inklusif membentuk kepribadian utuh umat manusia, di mana
fungsi pembelajaran sebagai bagian
fungsi integratif pendidikan. Karena, pada prinsipnya, melalui usaha pembelajaran terkandung pula
proses pendidikan sebagai usaha
sadar yang dilakukan oleh orang
dewasa untuk mengubah dan perilaku anak atau peserta didik baik
melalui proses kognitif (transfer of
knowledges), proses affektif (attitude-personality values intenalization), maupun proses psikomotorik
(skill of life).
Fungsi spiritual-edukatif adalah mutlak dalam menyiapkan dan
melakukan proses trans-generasi
maupun alih generasi umat manusia. Suyudi (2005: 104) menyatakan,
secara filosofis hakekat mendidik
atau pendidikan adalah upaya pemanusiaan manusia dengan cara-

Memang, spiritualitas adalah sesuatu
yang abstrak, sesuatu yang tertanam
dalam kepribadian
seseorang. Namun
demikian nilai-nilai
spiritual akan selalu
berhubungan dengan
kehidupan dunia termasuk dalam kehidupan organisasi atau
sistem sosial.
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Pengetahuan IT (teknologi informasi) sangat penting dikenalkan pada siswa.

cara yang manusiawi untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan yang
tinggi. Maka, proses pembelajaran
hakekatnya adalah juga upaya memelihara, melestarikan, dan memperkuat martabat, kemuliaan, dan
kesempurnaan kualitas hidup umat
manusia sebagai upaya ijtihadi dan
jihadi spiritual-edukatif yang mulia
baik dimasa lalu, sekarang maupun
dalam alih generasi di masa mendatang. Allah SWT berfirman dalam
surat Al Israa’ ayat 70 : “Dan sungguh, kami telah memuliakan anak
cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami
beri mereka rezeki dari yang baikbaik dan Kami lebihkan mereka
atas banyak dari siapa (makhluk)
yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna” (QS:17;70)
Memperkokoh landasan spiritual dalam proses pembelajaran,
secara normatif maupun pragmatis
adalah kebutuhan dasar umat manusia. Quraish Shihab (2002:vol.7;354)
menjelaskan, bahwa anugerah Allah terhadap manusia, disebabkan
karena manusia itu makhluk yang
unik yang memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai manusia, baik ia taat beragama maupun
tidak. Sumpah Allah ini mengandung makna anak cucu Adam dikaruniai dengan bentuk tubuh yang
bagus, kemampuan berbicara dan
berpikir serta berpengetahuan, juga
dikaruniai kebebasan memilah dan
memilih. Alat transportasi tunduk
kepada manusia, kemampuan men-

jelajahi bumi dan angkasa, karunia
rizki sesuai kebutuhan mereka, lagi
lezat dan bermanfaat untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan
jiwa. Juga karunia akal dan daya
cipta, sehingga menjadi makhluk
bertanggung jawab. Dan kelebihan
manusia atas Malaikat, karena ketaatan manusia melalui perjuangan,
sedang ketaatan Malaikat tanpa
tantangan.
Spiritualisme dalam Budaya
Sekolah
Budaya atau kultur adalah
bagian amat penting dalam kehidupan sosial maupun individu.
Ia membentuk karakteristik dasar
komunitas, perilaku individu, sosial, dan lingkungan. Gibson (dalam Zuhri; 2011:117) menyatakan
bahwa pada dasarnya kultur adalah suatu sistem nilai, keyakinan,
dan norma-norma yang unik yang
dimiliki secara bersama oleh anggota suatu organisasi. Kultur dapat
menjadi suatu penyebab penting
bagi keefektifan organisasi. Dala
konteks ini, Suatu sistem nilai dan
keyakinan bersama menghasilkan
norma-norma perilaku baik individu maupun kelompok. Nilai-nilai
adalah sesuatu atau apa yang dianggap penting, baik, dan benar,
dan keyakinan adalah bagaimana
berperilaku, bekerja, beraktivitas,
dan berinteraksi berdasarkan halhal yang dipandang penting, baik,
dan benar tersebut.
Membangun kultur spiritu-

alitas-relegius berarti mengefektifkan peran dan fungsi pemimpin
pada semua level organisasi sekolah-madrasah, yang mampu menginspirasi, menginternalisasi, dan
mengintroduksi “role model” atau
simbol tokoh kultural dalam pratekpraktek spiritual-relegius dalam
keseluruhan pola hidup organisasi
sekolah-madrasah.
Praktek-praktek kultur spiritual-relegius, dapat
dilembagakan dalam tradisi-tradisi
keagamaan, misalnya berdo’a sebelum mengawali dan mengakhiri
pelajaran, membiasakan ucapan
“salam”, memperingati hari besar
keagamaan, artefak religi semacam
kaligrafi, dan ragam tradisi keagamaan yang dapat membentuk
kultur spiritual-relegius (Zuhri,
2011: 168).
Dalam kehidupan umat manusia yang semakin kompleks, nampaknya relevan dan semakin penting peran dan fungsi kualitatif dan
pragmatis kultur spiritual di institusi sekolah di era modern, serta era
globalisasi iptek dan kultural (The
Wold Global Village) dewasa ini.
Faktor lain yang tidak kalah penting adalah terjadinya degenerasi,
degradasi, dan pergeseran fungsi
keluarga yang lebih cenderung
menjadi institusi sebatas penghasil
regenerasi biologis umat manusia.
Keluarga dalam kehidupan modern
dewasa ini, ibaratnya seperti rumah
singgah untuk istirahat dan melepas lelah bagi para penghuninya.
Karena itu pula, sekolah menjadi
ladang yang subur tepat bersemi,
mekar, dan tumbuh-kembangnya
genealogi kultural, yakni kesamaan
dasar (fithrah) spiritual peserta
didik. Pada gilirannya, genealogi
kultural ini membentuk the unique
of community cultural identity dalam
kehidupan sosial-kemasyarakatan,
berbangsa, dan bernegara.
Disinilah peran Guru Pendidikan Agama Islam menjadi model
untuk mewarnai dan berbias pada
sendi kehidupan disekolah, menjadi
teladan dan berbenah dalam segala
hal terkait aspek spiritual. Nah, inilah tantangannya.
Penulis adalah Kabid Pendidikan
Agama Islam (PAIS) Kemenag Prov. Jateng
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Bimas Kristen

Melayani Dengan Hati

A

danya kesamaan konsep melayani dalam bidang pemerintahan yaitu sebagai
pelayan masyarakat maupun melayani
dalam ajaran Kristen menjadi topik yang sangat sesuai bagi pegawai Bimbingan Masyarakat
Kristen Kementerian Agama dalam rangka
memperingati Hari Amal Bakti ke’ 69 Kementerian Agama Republik Indonesia.
Bagi umat Kristen tentu sangat tidak asing lagi dengan istilah melayani. Sikap dan
teladan Tuhan Yesus dalam kehidupannya di
dunia menjadi acuan utama dalam pelayanan, termasuk di dalamnya pelayanan kepada
masyarakat. Sesuai dengan Nats Alkitab dalam
Injil Markus 10 : 45 “Karena Anak Manusia
juga datang bukan untuk dilayani, melainkan
untuk melayani dan untuk memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang.” Sehingga dengan memberi tema Melayani Dengan
Hati sangatlah sesuai. Betapa manisnya ketika
landasan theologi dibarengi dengan Peringatan
Hari Amal Bakti yang jatuh di awal tahun tiap
tanggal 3 Januari, tentunya ini menjadi dasar
dan momentum yang tepat khususnya bagi pegawai Bimas Kristen Kementerian Agama untuk bisa menjadi pelayan berintegritas.
Dan sesuai dengan ajakan Direktur Jenderal Bimas Kristen Kemenag RI Ibu Oditha R.
Hutabarat, M.Th kepada seluruh jajaran Bimas
Kristen se Indonesia, Peringatan Hari Amal
Bakti harus sejalan dengan 5 nilai budaya kerja
yang sudah dicanangkan Menteri Agama yaitu:
integritas, profesionalitas, inovatif, bertanggung jawab, dan keteladanan. Dan yang menjadi fokus utama bagi Ditjen Bimas Kristen saat
ini adalah Budaya yang pertama yaitu Integritas. Sesuai UU Zona Integritas Anti Korupsi
kita juga harus meneladani sikap Tuhan Yesus
yang mengajar mengenai hati yang melayani.
Bahwa berintegritas adalah memberi hati kita
kepada Yesus untuk diisi dengan lembut/ringan, sehingga hati yang berintegritas adalah
hati yang di dalamnya Tuhan Yesus bertahta
dan menjadi pemimpin. Hati yang melayani
adalah hati yang berbunga harum dan indah.
Selanjutnya Zona Integritas (ZI) Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dimaksudkan supaya kita berjuang keras untuk membangun Zona Integritas sebagai upaya memenuhi
indikator mutlak Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM). Ditjen Bimas Kristen telah melaku-
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kan apa yang menjadi indikator utama dalam WBK
dan WBBM, beberapa indikator sedang dalam
proses, dan indikator yang belum dilakukan akan
segera dilakukan. Sedangkan untuk indikator operasional dalam WBK dan WBBM, akan ditingkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Pengaduan
Masyarakat melalui Website Bimas Kristen
Dirjen Bimas Kristen juga menegaskan
pernyataan Irjen Kemenag M. Jasin, bahwa pada
tahun 2015 ini, satuan kerja (satker) Kementerian
Agama, pusat maupun daerah, secara bertahap
akan segera melaksanakan secara konsisten lima
nilai budaya kerja, program Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi yang Bersih
dan Melayani (WBBM) sehingga diharapkan
tahun 2015 ini bias 100 satker yang melaksanakan
20 item zona Integritas. Oleh karena itu Ditjen Bimas Kristen dan jajarannya harus berjuang lebih
keras untuk dapat melaksanakannya.***

Direktur
Jenderal
Bimas Kristen
Kemenag
RI, Oditha R.
Hutabarat,
M.Th

Bimas Budha

Peresmian

Gedung Dhammasekha Gautama Kota Semarang

J

umat, 23 Januari 2015 bertempat di Sekolah
TK/SD/SMP Kuncup Melati Kota Semarang,
Jl. Gang Lombok No 60 Semarang, berlangsung Acara peresmian Sekolah Dhammasekha Gautama, oleh Direktur Urusan dan Pendidikan Agama
Buddha Kantor Ditjen Bimas Buddha Kementerian
Agama RI Bapak Drs. Heru Budi Santoso, MM. Turut hadir dalam acara ini Pembimas Buddha Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kepala
UPTD Semarang Tengah, pengurus Vihara di Kota
Semarang, Kepala Sekolah TK/SD/SMP Kuncup
Melati, dan Bhikkhu Sangha yang berasal dari
Sangha Agung Indonesia, Sangha Theravada Indonesia serta Sangha Mahayana Indonesia.
Dalam sambutannya Direktur Urusan dan
Pendidikan Agama Buddha menyampaikan bahwa
Dhammasekha adalah pendidikan formal agama
Buddha sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 39
Tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Buddha. Dhammasekha adalah rintisan bagi sekolah
formal agama Buddha baik dari jenjang Nava Dhammasekha setara PAUD/TK, Mula Dhammasekha setara SD, Muda Dhammasekha setara SMP, Uttama
Dhammasekha setara SMA, Uttara Dhammasekha
setara dengan SMK.
Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan
Buddha bertujuan untuk mengembangkan potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab terhadap pemahaman Buddha Dharma dan kitab suci Tripitaka.
Dalam penyusunan kurikulum di pendidikan
Dhammasekha terdiri dari pengetahuan umum
dan pengetahuan agama Buddha, oleh karenanya diharapkan Dhammasekha dapat diselenggarakan dan dikelola secara profesional seperti
pendidikan formal yang ada dengan harapan kehadiran Dhammasekha di tengah-tengah umat
Buddha, benar-benar menjadi solusi bagi pembinaan SDM umat Buddha.
Pada akhir sambutannya Direktur Urusan
dan Pendidikan Agama Buddha menyampaikan
bahwa Dhammasekha Gautama yang berada dalam lokasi TK/SD/SMP Kuncup Melati merupakan salah satu sekolah Formal yang ada dalam
pembinaan Dirjen Bimas Buddha maka kedepan
hendaknya diharapkan sekolah ini mampu bersinergi dan meningkatkan ketrampilan anak didik
agar mampu menjadi manusia yang berguna bagi,
masyarakat, bangsa dan Negara.
Iswoko, S.Ag.

Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Kantor Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI Bapak Drs.
Heru Budi Santoso, MM memberikan sambutan pada acara peresmian Sekolah Dhammasekha Gautama
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Bimas Hindu

Pembinaan Umat
Bimas Hindu
Dalam Upacara
Siwaratri Di Candi
Merak

P

embimbing Masyarakat Hindu Jawa
Tengah belum lama ini menghadiri
kegiatan keagamaan Hindu di Kabupaten Klaten, Dalam menghadiri undangan
tersebut Bimas Hindu Provinsi Jawa Tengah
didampingi pejabat setruktural Bimas Hindu
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah,
pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan
oleh PHDI Kabupaten Klaten, KKG, MGMP
dan Penyelenggara Bimas Hindu Kabupaten
Klaten. Acara yang merupakan tergolong
upacara hari besar dalam agama Hindu,
yaitu upacara Siwaratri. Mengingat upacara
ini adalah mengenang dari perjalanan cerita Lubdaka. Lubdaka adalah sosok pemuda
yang mempunyai ketekunan teguh terhadap
Dewa Siwa, dengan keteguhanya ia melaku-
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kan japa, dan dalam japanya ia selalu menyebut nama Siwa sebagai Dewa yang menguasai berbagai kehidupan di dunia, dengan
japa yang ia lakukan akhirnya ia mendapat
pengampunan serta berkah dalam kehidupanya. Untuk mengenang perjalanan hidup
Lubdaka maka diperingatilah Lubdaka
itu dengan Upacara yang diberi Nama Siwaratri.
Upacara dimulai Pukul 18.00 WIB, dengan Ritual keagamaan yang dipimpin oleh
Sapta Rsi di Tanah Jawa, dilanjutkan dengan acara serimonial, Laporan Ketua Panitia, Sambutan PHDI Provinsi Jawa Tengah,
Sambutan Pembimas Hindu Kementerian
Agama Provinsi Jawa Tengah dilanjutkan
dengan penyerahan beasiswa dari Yayasan
SAHDU kepada siswa yang tidak mampu
dan dilanjutkan dengan Dharmawacaana
yang disampaikan Oleh Drs. Yuliato dan terakir persembahyangan bersama. Dengan
suasana hujan deras menguyur area Candi
Merak, akan tetapi semangat Umat Hindu
tidak surut sampai pukul 23.00 WIB.
Selepas acara dilanjutkan dengan
Dharmatula “ diskusi tentang agama “ yang
dipimpin oleh I Dewa Suratnaya dari majalah Media Hindu. Acara ini berlansung
hingga pagi hari, karena dalam perjalanan
cerita Lubdaka semalam penuh tidak tidur,
sehingga acara upacara Siwaratri dilaksanakan semalam penuh. Dengan adanya Dharmatula membuka wawasan Umat Hindu di
Kabupaten Klaten, dengan Dharmatula banyak masukan yang disampaikan oleh para
Rsi dan Pemimpin Agama Hindu.***

Bimas Katolik

Mencintai dan Melayani Sesama
Membuat Hidup Lebih Lama
(Hasil penelitian American Journal of Epidemiology)
Egoisme dan individualisme setiap orang di zaman modern ini semakin terasa. Kebanyakan orang
menjalani rutinitas sehari-hari dengan pola pikir ‘every
man for himself ’ (Semua orang berjuang masing-masing
untuk mencapai tujuannya).
Padahal sebenarnya seseorang yang mencintai dan
melayani sesama dengan penuh rasa simpati tak hanya
lebih disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Rasa simpati dan sikap sosial yang dimiliki seseorang ternyata
juga bisa membuatnya hidup lebih lama. Nah, beberapa
hal yang membuat hidup lebih lama antara lain:
1.

2.

3.

UCAPAN TERIMA KASIH.
Perasaan puas dan ucapan terima kasih yang diungkapkan oleh orang yang Anda bantu akan membuat
Anda merasa senang dan dihargai.
Namun sebaliknya, jika seseorang yang anda layani
tidak mengucapkan terima kasih justru kadang
membuat Anda depresi.
PEDULI PADA SESAMA.
Seseorang yang ikhlas peduli pada sesama dengan
merawat orang sakit kritis rata-rata hidup 9 bulan
lebih lama.
Namun kalau Anda merawat dengan maksud pamrih pada orang yang sakit parah, dan dia tidak menyadari pelayanan Anda justru mengurangi usia
Anda 9 bulan.
MELAYANI.
Melayani sesama atau kerja sosial dapat menurunkan resiko penyakit. Hal ini disebabkan oleh
interaksi sosial yang Anda lakukan membantu tubuh memproduksi hormon oxytocin, yaitu hormon
yang tak hanya membuat Anda lebih peduli pada
orang lain, tapi juga membantu Anda menghadapi
stres dengan lebih baik.
Tapi Anda perlu ingat juga bahwa terlalu banyak
kerja sosial bisa membahayakan kesehatan bila itu
dianggap sebagai beban. Dengan kata lain, pelayanan yang dilakukan secara terpaksa tak akan membuat Anda merasa lebih bahagia dan lebih sehat.
Sebaliknya, membantu orang lain secara ikhlas dan
sukarela memberikan banyak manfaat pada diri
Anda.

4.

DICINTAI DAN MENCINTAI.
Ketika Anda datang pada seorang dokter, dia akan memberikan solusi dengan berkata, “Perbaiki dulu kehidupan
cintamu !”.
Orang yang dipenuhi cinta akan cenderung memilih makanan yang sehat, agar dapat hidup panjang bersama
pasangannya.
Dia akan memikirkan bahwa tubuhnya harus selalu sehat
karena dia ingin hidup bersama dan memiliki tanggung
jawab terhadap pasangannya.
Itulah sebabnya orang-orang ini akan cenderung memilih
makanan penuh nutrisi dan bergizi untuk menjaga kesehatannya.

5.

HIDUP BERKELUARGA.
Seseorang yang memilih hidup berkeluarga/menikah
sebagian besar lebih bahagia, berumur lebih panjang,
dan lebih jarang datang ke dokter. Dengan syarat yaitu
pernikahannya harus bahagia.
Memang tidak semua pernikahan bahagia. Pernikahan
yang tidak bahagia justru membuat orang akan memiliki
resiko stress dan mengurangi usia manusia.
Namun seseorang yang memilih untuk hidup tidak berkeluarga demi pelayanan sosial dan keagamaan memiliki
usia lebih lama 9 bulan.

6.

MENCINTAI PASANGANNYA.
Mencintai pasangan akan membuat seseorang lebih
memperhatikan kesehatan, menjauhi kebiasaan tidak
sehat dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang memiliki
resiko celakan lebih tinggi.
Perasaan mencintai dan dicintai pasangan akan membuat
tubuh untuk menghasilkan dopamine yang ada di otak.
Dopamine adalah sebuah sistem transfer syaraf yang
sangat kuat meningkatkan motivasi dan kebahagiaan.
Biasanya dopamine timbul pada orang-orang, sebagai
contoh, yang menang undian besar.
Buat Anda yang belum memiliki pasangan, bukan berarti
sistem dopamine tidak bekerja. Hubungan yang baik dengan teman, keluarga, tetangga, atapun rekan kerja akan
mengaktifkan sistem dopamine sekitar 50%.
SEMOGA BERMANFAAT. –
Heribertus Suncoko.
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TINJAU LONGSOR: Rombongan Sekjen Nur Syam disambut para relawan Posko Keagamaan Kemenag Banjarnegara saat meninjau lokasi tanah
longsor di Karang Kobar Banjarnegara (gt).

BANJARNEGARA

Korban Longsor Dapat
Bantuan SARPRAS
BANYAK yang prihatin dan ingin membantu atas bencana
yang terjadi di Banjarnegara. Bencana tidak hanya melanda
kecamatan Banjarnegara, juga kecamatan Wanayasa,
Punggelan, dan Purwareja Klampok. Telah ditetapkan 12
zona merah sebagai titik rawan bencana di Kabupaten
Banjarnegara. Simpati dan bantuan berdatangan baik dari
pihak pemerintah, swasta, dan juga sukarelawan.
Salah satunya rombongan Perwakilan Kantor Gubernur
Jawa Tengah, Dewan Masjid Agung Prov. Jawa Tengah,
Dewan Masjid Raya Baiturrohman Semarang, Dewan
Masjid Agung Semarang, Dewan Masjid Jawa Tengah,
Ketua IPHI, MUI Jateng, Kemenag Kanwil Prov. Jawa
Tengah yang di wakili Kabid Urais, Keluarga Wartawan
Semarang, Remas Dakwah Islam, Dewan Tadris, Remas
Masjid Agung Jateng, Staf Keuangan BPAJ, dan Ormas-ormas
Islam provinsi Semarang. Rombongan disambut oleh
Bupati Banjarnegara, Wakil Bupati, Kepala Kankemenag
Kab. Banjarnegara, Pengurus Posko Keagamaan, MUI
Kabupaten, Ormas Islam dan jajaran pemerintahan dari
Setda dan Kemenag Banjarnegara.
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H. Ali Mufidz selaku ketua MUI Jawa Tengah, menyampaikan bahwa bantuan akan diberikan berupa bantuan
langsung dan tidak langsung. Untuk bantuan tidak langsung adalah bantuan rehab dan pembangunan mushola/
masjid di wilayah gempa. “Sebenarnya ada juga bantuan
dari pihak swasta yang ingin memberi bantuan berupa
tambahan bantuan relokasi dan penyediaan sarana dan
prasarana” ditambahkan. Namun menunggu proses dan
kondisi dari laporan akan kunjungan kali ini.
Sementara itu Bupati Banjarnegara H. Sutejo Slamet
Utomo, M.Hum menyampaikan apresisi dan terima
kasih atas bantuan yang diberikan .(*)

KUDUS

Bekerja Jangan Hanya
Sekadar Absen
DALAM rangka memperingati Hari Amal Bhakti (HAB)
ke 69 tahun 2015 Kemenag Kabupaten Kudus mengadakan
kegiatan tasyakuran pada 6 januari lalu bertempat di Aula
Kemenag Kudus yang dihadiri seluruh pegawai. Dalam
kesempatan tersebut Kakankemenag Drs. Hambali, MM
mengajak, mari kita rayakan Hari Ulang Tahun Kemenag
ini dengan penuh rasa syukur dan penuh pengabdian.

Dinamika
Daerah
Sebagai abdi Negara. Kita wujudkan rasa syukur kita
dengan selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi.
Kita taati PMA No 49 tahun 2014 dengan bekerja yang
sungguh-sungguh, dalam PMA pasal 4 ayat 2 dikatakan
bahwa kita sebagai PNS wajib masuk dan pulang kerja
sesuai ketentuan jam kerja dengan rekam kehadiran
secara elektronik. “Jadi kita bekerja jangan hanya sekedar absen masuk dan pulang saja tetapi harus ada kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,”
harapnya.
Selesai sambutan acara dilanjutkan pemotongan
tumpeng oleh Kakankemenag dan Ka Sub Bag TU dan
diserahkan kepada pegawai tertua dan termuda.
Kepada kesempatan tersebut, Inspektur Upacara memberikan sambutan dari Kemenag RI sebagai berikut :
Seluruh jajaran Kementerian Agama mulai dari tertinggi
hingga yang terendah harus peka terhadap berbagai
hal yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat
terhadap institusi dan martabat kementerian ini. Dalam
menjaga kepercayaan masyarakat, semangat membimbing, memperbaiki dan mencegah terjadinya kesalahan,
harus tetap didahulukan.
Ditambahkan,Pada hari ulang tahun Kementerian Agama
sekarang ini, mari kita mensyukuri segala prestasi yang
telah dicapai dan menjadikannya lebih baik di masa
mendatang.
Menyinggung tentang Keryukunan Umat Beragama,
Kakankemenag menjelaskan, Kerukunan antar umat
beragama harus dimaknai sebagai sikap saling memahami, menghargai segala perbedaan dan menghormati
identitas keyakinan orang lain. Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh umat beragama di Tanah Air, marilah mengamalkan ajaran agama yang diyakini dengan
sungguh-sungguh dan menghargai orang lain dengan
keyakinan agama yang berbeda.
Siti Zulaekah

BLORA

Kemenag Launching
Radio Dakwah RKA FM
SEIRING dengan peringatan HAB ke 69, Kementerian Agama
Blora pada sabtu, 3 Januari 2015 menyelenggarakan launching radio kementerian Agama Blora (RKA FM) di studio
mini radio milik kementerian Agama Blora .
Radio yang berfrekuensi 107,4 FM tersebut secara resmi
telah mengudara untuk meyampaikan pesan dakwah
dan ajang untuk mensosialisasikan program-program
Kementerian Agama serta sarana interaktif antar satker di
kementerian Agama Blora maupun dengan masyarakat
pada umumnya.
Berbagai sesi dan tema siaran pun tengah dipersiapkan
untuk sesuai dengan prinsip, visi dan misi Kementerian
Agama Blora yang mengedepankan nilai nilai keagamaan
dan integritas.
Kepala Kankemenag Blora, Drs. H. Tri Hidayat menyampaikan

apresiasi atas semua pihak yang telah membantu berdirinya
Radio perekat komunitas dan Dakwah tersebut dan berharap media elektronik tersebut bisa dimanfaatkan untuk
meningkatkan penyampaian informasi, berita, hiburan
dan interaksi masyarakat sebaik mungkin secara luas sesuai
fungsi dan peran Kementerian Agama Blora untuk meningkatkan kualitas kehidupan agama dan keagamaan serta
kerukunan Umat beragama serta bimbingan penyuluhan
moral yang efektif.
Selain itu, seluruh pihak yang terlibat hendaknya saling
membantu dan bahu membahu untuk mengikuti informasi
dan kebutuhan masyarakat yang aktual supaya maksud
dan tujuan berdirinya radio sebagai penebar dakwah dan
kebaikan bisa benar-benar terwujud secara nyata.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrahim semaka RADIO RKA FM Blora secara resmi saya buka dan
semoga bermanfaat bagi informasi dakwah dan agama untuk
masyarakat “Blora” paparnya.
Imaroh

BATANG

Gerakan Wakaf 1000
Mukena Dicanangkan
DALAM Rangka Hari Amal Bhakti Kemenag Ke-69 Penyuluh
Agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Batang mencanangkan
Gerakan Wakaf 1000 Mukena Bersih (GW1000MB). Gerakan
ini bertujuan sebagai aksi nyata pengamalan nilai-nilai Islam
dengan memastikan tersedianya mukena bersih ditempat
umum, terutama masjid dan mushola.
Koordinator GW1000MB, Hj. Al Mukaromah, S.Pd, M.Pd menyatakan, program ini bersifat sosial dan berbasis sukarelawan.
Sukarelawan yang siap membantu sudah terdata sekitar 200
orang disetiap Kecamatan di Kabupaten Batang.
Kepala Kantor Kemenag Batang, Drs. H. Nor Rosyid, M.SI
pada upacara hari HAB ke 69 tanggal 3 januari di Lapangan
MAN Batang juga sudah mencanangkan gerakan ini dengan menyerahkan bantuan mukena secara simbolis pada
Koordinator GW1000MB.
“Kegiatan gerakan ini adalah pengadaan mukena yang di
upayakan dengan penggalangan dana serta pemeliharaan
mukena oleh para sukarelawan. Dia menjelaskan wakaf
mukena diprioritaskan untuk ditasyarufkan pada Masjid/
Mushola yang menjadi transit para musyafir, khususnya
disepanjang jalan pantura Batang, serta masjid besar di
Kec. Se-Kabupaten Batang. Selain itu, untuk masjid dan
mushola pada Dinas, Perusahaan, Madrasah/sekolah,
serta masjid dan mushola yang membutuhkan, termasuk
korban bencana di Banjarnegara.
Mukena yang diwakafkan akan dilakukan pemeliharaan
kebersihannya oleh sukarelawan, pemeliharaan mukena
dilakukan setidaknya setiap minggu di cuci tergantung
pemakaian disetiap masjid / mushola penerima manfaat,
katanya.
Kepala Kantor Kemenag Batang menyambut baik gerakan
wakaf 1000 mukena bersih di Kabupaten Batang. Dia berharap,
Edisi 1/Tahun I/ Januari 2015
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gerakan ini bisa menjadi daya dorong pengamalan nilai-nilai
Islam bisa semakin kuat di masyarakat. Sebab gerakan ini
bertujuan menyediakan mukena bersih untuk sholat bagi
umat islam, termasuk ditempat-tempat umum.
Pramono

KARANGANYAR

HAB ini melahirkan spirit bagi setiap pegawai Kementerian
Agama untuk mengokohkan jiwa korsanya. Rasa persatuan
dan kesatuan di internal Kementerian Agama. Kemudian
untuk menumbuhkan semangatnya, didalam terus berikhtiar
meningkatkan kinerja dan pelayanannya”, lanjutnya. (*)

SALATIGA

HAB Berlangsung Sederhana Kemenag Bantu Bedah Rumah
PERINGATAN HAB Kementerian Agama ke-69 tahun
2015 di Kabupaten Karanganyar tanpa dana gotong royong
memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, nyatanya
kegiatan yang dilaksanakan tetap berkesan. Hampir semua
kegiatan yang dilaksanakan sama dengan tahun lalu, hanya
dirubah formatnya sesuai dengan kemampuan.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar,
Musta’in Ahmad mengatakan pelaksanaan HAB Kemenag
ke-69 yang mengedepankan suasana kesederhanaan
tetap berkesan.
“Kenapa HAB harus berkesan, yang pertama karena ini
bagian dari rasa syukur kita atas karunia Allah SWT terhadap Kementerian Agama yang masih tetap eksis melakukan
peran-perannya di tengah pembangunan bangsa”, ujar
Musta’in.
“Yang kedua, kita ingin agar suasana di dalam memperingati

KANTOR Kementerian Agama Kota Salatiga memberikan
bantuan kepada salah satu warga kurang mampu berupa
bedah (rehap) rumah sebesar Rp. 10.000.000,Bantuan tersebut diberikan kepada Zaini, warga Sarirejo
yang diserahkan bertepatan dengan upacara Hari Amal Bhakti
Kementerian Agama Kota Salatiga di halaman MTsN Salatiga
Sabtu, 3 Januari 2015. Selain itu juga diberikan bantuan
kepada empat (4) Panti Asuhan masing-masing bantuan
sebesar Rp. 1.500.000,- yaitu Panti Asuhan Darul Hadlonah
Blotongan Kec. Sidorejo Salatiga, Panti Asuhan Jannatun
Na’im Noborejo Kec.Argomulyo Salatiga, Panti Asuhan Ulya
Kalibening Kec. Tingkir Salatiga dan Panti Asuhan Masyithoh
Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Salatiga.
Upacara dihadiri Walikota Salatiga Yulianto, SE MM sekaligus bertindak sebagai Inspektur Upacara. Tampak hadir
pula, Rektor IAIN Salatiga Rahmad Hariyadi, Kepala Kantor

Khusnul

BEDAH RUMAH: Kakanmenag Kota Salatiga memberikan bantuan kepada Zaini untuk bedah rumah sebesar Rp 10 juta.
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Kemenag Salatiga H. Wuryadi MPdl, Para Forkopimda, FKUB
dan MUI. Adapun sebagai peserta upacara para satuan kerja
di bawah Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga yang
berjumlah tak kurang 1.000 orang.
Khusnul Khatimah

KLATEN

Seragam Hitam Putih
Warnai HAB Kemenag
KEMENTERIAN Agama melaksanakan Upacara bendera. Sebagai puncak Hari Amal Bhakti (HAB) ke 69
tingkat Kementerian Agama Kabupaten Klaten.Tahun
sebelumnya, upacara bendera dipusatkan di alun-alun
Kabupaten Klaten dengan melibatkan unsur Muspida
Pemkab Klaten dan seluruh satker, tapi sekarang upacara dilaksanakan halaman Kemenag Kab. Klaten dan
di satker masing-masing. Pada upacara tersebut juga
berbeda dengan biasanya, dengan memakai pakaian
atas putih dan bawah hitam dengan memakai peci, yang
dilasaksanakan pada 3 Januari lalu.
Seluruh rangkaian acara tersebut berlangsung khidmat
dan sukses. Bertidak sebagai Pembina upacara Kankemenag
Klaten Drs. H. Mustari, M.PdI.
Dihari sebelumnya, juga diadakan pertandingan bulu
tangkis bertempat di Gedung Arofah Ceper, diikuti oleh
seluruh satker, dengan sistem beregu terdiri dari 3 pasang
setiap regu dengan 2 kali kemenangan dan diikuti oleh
20 regu dari Kemenag, guru, karyawan, KUA, MI, MTs,
MA, Pokjaluh. Pertandingan dibuka oleh Kepala Kantor
Kemenag dalam sambutannya mengatakan Tema HAB
Kemenag ke 69 Tahun 2015 “Menegakkan Integritas,
Profesionalitas, Inovasi, Tanggungjawab dan Keteladanan
Sebagai Budaya Kerja Kementerian Agama” mari kita
dukung dan laksanakan dan diaplikasikan di tempat
bertugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Beliau
sangat berterima kasih kepada seluruh panitia dan peserta untuk mensukseskan kegiatan ini dengan penuh
sportifitas dan kebersamaan.(*)

PATI

Sangat Sederhana Tapi Meriah
KANTOR Kementerian Agama Kabupaten Pati pada 3
Januari memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian
Agama ke-69 dengan tema “Menegakkan Nilai-nilai
Integritas, Inovatif, Tangungjawab dan Keteladanan sebagai Ruh Budaya Kerja Kementerian Agama”.
Peringatan HAB tahun ini dirasa lain dari biasanya,
karena pelaksanaannya lebih sederhana dari pada peringatan di tahun sebelumnya. Sebelum puncak kegiatan HAB yaitu Upacara Bendera dilaksanakan berbagai
kegiatan diantaranya jalan sehat, bazaar, donor darah

dan tasyakuran.
Seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Pati pada 3 Januari lalu
mengikuti puncak kegiatan yaitu Upacara dalam rangka
Hari Amal Bhakti (HAB) ke-69 yang sedianya dilaksanakan
di halaman Kantor Kementerian Agama Kab Pati, namun
karena cuaca hujan maka pelaksanaannya dialihkan di
dalam Aula Kantor Kemenag Kab Pati.
Sementara itu, segenap madrasah baik negeri maupun swasta melaksanakan upacara di tempat masingmasing.
Kepala Kantor Kemenag Drs. H. Akhmad Mudzakir,
M.Si yang bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan sambutan tertulis Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin, yang dalam sambutannya mengajak seluruh
jajaran Kementerian Agama agar senantiasa meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dengan
mengedepankan 5 (lima) nilai budaya kerja yang kita
miliki sebagai budaya kerja Kementerian Agama. (*)

Rakor Maksimalkan Kegiatan
UNTUK memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dan proses
Pencairan Anggaran Tahun 2015, Kementerian Agama
Kabupaten Pati menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan
Pelaksanaan DIPA TA 2015. Rakor yang berlangsung Senin
(12/01), di ruang rapat Kankemenag Kab. Pati itu dipimpin
langsung Kepala Sub Bag Tata Usaha H. Slamet, M.Ag.
Didampingi Perencana Hj. Anisatun, SH dan H. Moh. Agus
Suseno, SH. Dihadiri seluruh Kepala Seksi dan Penyelenggara
di lingkungan Kantor Kemenag Kab. Pati.
Kepala Subbag TU Kementerian Agama Kabupaten
Pati H. Slamet menjelaskan, Rakor ini sesuai kesepakatan sebelumnya menjadi rapat rutin akan dilaksanakan
tiap triwulan. Dengan agenda evaluasi kinerja Tahun
sebelumnya dan pembahasan langkah-langkah kongkrit
kedepan untuk proses pencairan anggaran.
Ditambahkan, Rakor ini menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dari seluruh staf pengelola keuangan
termasuk kepala seksi. Nantinya kata Slamet, semua
masukan ini akan dibahas bersama. Dan jika ada permasalahan maupun kendala yang dialami maka akan
dicarikan solusinya.
Sementara itu, di tempat yang sama Rabu (14/01) dilakukan pembahasan mengenai Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Tahun 2016 diikuti oleh Kasubbag
TU, Perencana dan Staf pengelola keuangan Kankemenag
Kab. Pati , Pembahasan dibuka oleh Kasubbag TU H.
Slamet, M.Ag pada pukul 09:00 Wib , dalam pembahasan tersebut hal yang menjadi perhatian khusus yaitu
mengenai anggaran belanja modal tahun 2016 berupa
sarana dan prasaranan pendukung kegiatan perkantoran
dalam hal ini menjadi point utama perhatian Kasubbag
TU Kankemenag Kab. Pati.
“Kedepan Dengan telah dilaksanakan pembahasan
bersama-sama diharapkan anggaran yang di buat oleh
Kankemenag Kab. Pati dapat menampung inspirasi yang
Edisi 1/Tahun I/ Januari 2015
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Khusnul

UPACARA HAB : Kakanmenag Kab Magelang, Drs H Kudaifah, memimpin upacara HAB ke-69 yang berlangsung di MAN Magelang Karet.

diminta oleh para pejabat dan pegawai pada umum nya”
tandasnya.

M.Pd (Kepala MTs Negeri Pemalang). Acara ditutup
dengan do’a dilanjutkan ramah tamah. (*)

Athi’ Masruroh

PEMALANG

KAB MAGELANG

Semaan Al Quran Warnai Hab Lakukan Penghematan
Keuangan
SEBAGAI tanda syukur kepada Allah SWT juga dalam
rangka memohon petunjuk serta ridho Allah SWT, HAB
Kemenag ke-69 Kab. Pemalang menyelenggarakan simakan
Al Qur’an 30 juz, dengan menghadirkan 4 penghafal Al
Qur’an (dua orang al hafidz dan dua orang hafidzoh).
Kegiatan simakan Al Qur’an dilaksanakan Rabu (31/12)
dimulai jam 09.00 dan selesai jam 11.00 dengan mengambil
tempat di Aula Kantor Kemenag Kab. Pemalang. Peserta
simakan Al Qur’an terdiri dari jajaran Kantor Kemenag
Kab. Pemalang, seluruh Pengawas PAI dan Madrasah,
seluruh Kepala KUA, Penyuluh dan Penghulu se-Kab.
Pemalang.
Selesai simakan Al Qur’an diteruskan ishoma untuk
kemudian dilanjutkan tasyakuran HAB Kemenag ke-69
tingkat Kab. Pemalang. Acara tasyakuran diisi dengan
pembacaan ayat suci Al Qur’an, laporan panitia penyelenggara, sambutan Kepala Kankemenag Kab. Pemalang,
pemotongan tumpeng oleh Kepala Kantor Kemenag
Pemalang diserahkan kepada panitia Drs. H. Shobirin,
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SEBAGAIMANA biasa peringatan HAB Kementerian Agama
RI selalu diperingati dengan pelaksanaan kegiatan upacara
di kantor-kantor dan instansi vertical Kementerian Agama.
Pada pelaksanaan upacara peringatan HAB Kementerian
Agama ke-69 kali ini, Kementerian Agama Kab. Magelang
memusatkan penyelenggaraan upacara bukan di kantor
Kemenag, namun dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri
Magelang Karet.
Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kepala Kantor
Kementerian Agama Kab. Magelang Drs. H. Kudaifah,
M.Pd.I. Dalam pidato sambutan tertulis Menteri Agama
RI Lukman Hakim Saifuddin yang dibacakan inspektur
upacara disampaikan bahwa dalam kaitan dengan program
dan anggaran, seluruh jajaran Kementerian Agama diminta
melakukan penghematan keuangan negara, meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas namun tetap memperhatikan efektifitas setiap program yang dilaksanakan.
Ada suasana baru dan rasa yang lain pada pelaksanaan

Dinamika
Daerah
upacara peringatan HAB Kementerian Agama ke 69 kali
ini, yaitu diterapkannya pakaian yang berbeda dari peringatan sebelumnya bukan memakai baju korpri ataupun
seragam abu-abu melainkan atasan putih bawahan hitam
sesuai panduan Peringatan Hari amal Bhakti Kementerian
Agama ke-69. (*)

KAB PEKALONGAN

Ekspo Usaid Prioritas 2015
STAND-stand yang berderet sekitar 20 stand adalah stand
Kegiatan Ekspo Madrasah Kompetisi SAINS Madrasah
Kabupaten Pekalongan yang digelar satu hari pada tanggal 2 Februari 2015 di Gedung Olahraga (GOR) Kajen
Kab.Pekalongan. Ekspo diikuti oleh Ml, MTs, SD dan SMP
Kecamatan di lingkungan Kabupaten Pekalongan.
Pengunjung ekspo didominasi oleh kalangan pelajar.
Booth saling berhadapan dan dibuat dari bahan tripleks,
model penataan stand booth yang saling berhadapan
dan berada didalam gedung, meski gedung tersebut
memiliki fasilitas pendingin ruangan akan tetapi dengan
jumlah pengunjung yang membludak lebih kurang 1000
pengunjung sehingga mengakibatkan suhu ruangan
cukup gerah/panas.
Walaupun, pengunjung yang berminat mengetahui
program USAID PRIORITAS sangat banyak. Mereka kebanyakan datang berombongan madrasahnya masing-

masing. Tercatat pada buku tamu USAID prioritas hampir
150 pengunjung, padahal yang tanda tangan kebanyakan
hanya yang mewakili rombongan. Rombongan datang
dari pelajar, PNS mewakili berbagai instansi pemerintah,
Dari instansi pemerintah, misalnya Kemenag, Pemda,
Dindik dan Iain-Iain
Pada saat kegiatan panitia membagikan factsheet, newsletter
dan balpoin yang disatukan dalam satu binder. Pengunjung
juga disuguhi berbagai penampiian hiburan kreasi siswa
seperti rebana dan lagu-lagu islami. Para pengunjung dari
berbagai madrasah/sekolah yang belum menjadi mitra
USAID PRIORITAS kebanyakan bertanya; bagaimana
cara kami bisa bekerjasama dengan USAID? mengapa
sekolah/madrasah kami tidak menjadi mitra USAID? Apa
syarat-syarat menjadi mitra USAID?
Panitia juga mengenalkan website PRIORITAS kepada para pengunjung stand. Komentar mereka sangat
positif. Sri Hartati (Guru madrasah swasta) berharap
madrasah bisa juga menjadi penerima manfaat program
USAID PRIORITAS. Sedang Darmato, (PNS) berharap USAID
PRIORITAS melakukan sosialisasi program ke Madrasah
yang belum mengerti tentang USAID, banyak dari kalangan
guru berpendapat menyatakan bahwa kegiatan USAID
PRIORITAS sangat membantu PBM. Apa lagi pembelajaran
USAID PRIORITAS sangat kreatif. Sewaktu dia melihatlihat modul , dia bilang bahwa dia sudah membacanya
sambil lebih jauh berkata, “Sangat bagus, tapi masih ada
beberapa yang perlu diperbaiki.” (*)

dok

EKSPO USAID : Berbagai kegiatan stand ekspo yang digelar di GOR Kajen Kab Pekalongan ternyata banyak menyedot pengunjung.
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Bahaya Narkoba
bagi Remaja
Pen
Penyalahgunaan
nyalahgunaan
narkotika dan obatobatan terlarang di
kalangan generasi
muda dewasa ini kian
meningkat. Maraknya
penyimpangan perilaku
generasi muda tersebut,
dapat membahayakan
keberlangsungan hidup
bangsa ini di kemudian
hari.
PEMUDA sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa,
semakin hari semakin rapuh digerogoti
zat-zat adiktif penghancur syaraf.
Sehingga pemuda tersebut tidak dapat
berpikir jernih. Akibatnya, generasi
harapan bangsa yang tangguh dan
cerdas hanya akan tinggal kenangan.
Sasaran dari penyebaran narkoba ini
adalah kaum muda atau remaja.
Macam narkoba
Menurut WHO (1982), semua zat
padat, cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh secara
fisik maupun psikis tidak termasuk
makanan, air dan oksigen di mana
dibutuhkan untuk mempertahankan
fungsi tubuh normal.
Jenis-jenis narkoba, di antaranya
adalah :
Narkotika adalah Zat / obat yang
berasal dari tanaman atau sintetis
maupun semi sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan
rasa nyeri dan dapat menimbulkan
ketergantungan.
Psikotropika Zat/obat alamiah

26

dok

PIL SETAN : Narkoba yang dikemas menjadi pil/kapsul, mengancam generasi muda.

atau sintetis bukan narkotika yang
berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh
selektif pada susunan syaraf pusat yang
menyebabkan perubahan khas pada
aktifitas mental dan perilaku
Zat adiktif adalah Bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang
pengunaannya dapat menimbulkan
ketergantungan baik psikologis atau
fisik. Misal : Alkohol , rokok, cofein.
Bahaya Narkoba bagi Remaja
atau Pelajar
Penyalahgunaan narkotika dan obatobatan terlarang di kalangan generasi
muda dewasa ini kian meningkat
Maraknya penyimpangan perilaku
generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup
bangsa ini di kemudian hari. Karena
pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin
hari semakin rapuh digerogoti zat-zat
adiktif penghancur syaraf. Sehingga
pemuda tersebut tidak dapat berpikir
jernih. Akibatnya, generasi harapan
bangsa yang tangguh dan cerdas hanya
akan tinggal kenangan.Sasaran dari
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penyebaran narkoba ini adalah kaum
muda atau remaja. Kalau dirata- ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah
usia pelajar, yaitu berkisar umur 11
sampai 24 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba
sewaktu- waktu dapat mengincar anak
didik kita kapan saja.
Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang.
Sementara nafza merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, dan zat
adiktif lainnya (obat-obat terlarang,
berbahaya yang mengakibatkan seseorang mempunyai ketergantungan
terhadap obat-obat tersebut). Kedua
istilah tersebut sering digunakan untuk
istilah yang sama, meskipun istilah
nafza lebih luas lingkupnya.
Narkotika berasal dari tiga jenis tanaman, yaitu (1) candu, (2) ganja, dan
(3) koka. Ketergantungan obat dapat
diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi
obat-obat terlarang secara berulangulang atau berkesinambungan.
Apabila tidak melakukannya dia

Artikell
merasa ketagihan (sakau) yang mencepat marah,
setan ini adalah kurangnya pendidikan
gakibatkan perasaan tidak nyaman • Sering menguap, mengantuk, dan moral dan keagamaan yang mereka
malas,
bahkan perasaan sakit yang sangat pada
serap, sehingga perbuatan tercela seperti
tubuh (Yusuf, 2004: 34). Di Indonesia, • Tidak memedulikan kesehatan ini pun, akhirnya mereka jalani.
pencandu narkoba ini perkembangandiri,
Oleh sebab itu, mulai saat ini, kita
nya semakin pesat. Para pencandu • Suka mencuri untuk membeli selaku pendidik, pengajar, dan sebagai
narkoba itu pada umumnya berusia
narkoba
orang tua, harus sigap dan waspada,
antara 11 sampai 24 tahun. Artinya
Upaya Pencegahan akan bahaya narkoba yang sewaktuusia tersebut ialah usia produktif atau
Upaya pencegahan terhadap penye- waktu dapat menjerat anak-anak kita
usia pelajar.
baran narkoba di kalangan pelajar, sendiri. Dengan berbagai upaya tersePada awalnya, pelajar yang mengon- sudah seyogianya menjadi tanggung but di atas, mari kita jaga dan awasi
sumsi narkoba biasanya diawali dengan jawab kita bersama. Dalam hal ini se- anak didik kita, dari bahaya narkoba
perkenalannya dengan rokok.
mua pihak termasuk orang tua, guru, tersebut, sehingga harapan kita untuk
Karena kebiasaan merokok ini seper- dan masyarakat harus turut berperan menelurkan generasi yang cerdas dan
tinya sudah menjadi hal yang wajar di aktif dalam mewaspadai ancaman tangguh di masa yang akan ating dapat
kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan narkoba terhadap anak-anak kita.
terealisasikan dengan baik
inilah, pergaulan terus meningkat,
Adapun upaya-upaya yang lebih
Dari makalah di atas bisa ditarik
apalagi ketika pelajar tersebut ber- kongkret yang dapat kita lakukan adalah kesimpulan bahwa :
gabung ke dalam lingkungan
g
g orangg melakukan kerja
j sama dengan
g p
pihak
1))
Narkoba adalah barang yang
orang yang sudah menjad
menjadi
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berbahaya
e
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Di Indonesia, pencandu
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n mer
merrSecara umum sepada
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r
a
n
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mua
mu
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a
jenis
narkoba jika
han
enyulu
P
:
menjadi hal yang wajar di
disalahgunakan
n
akan
memberikan
BA
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kalangan pelajar saat
at ini. Dari
Dari
baha- empat dampak se
sebagai
eb
berikut:
YA N
A
H
A
B
t.
kebiasaan inilah, pergaulan kan apara
ya narkoba, atau 1. Depresan. Pemakai akan tertidur
terus meningkat, apalagi ketika
atau tidak sadarkan diri.
mungkin mengadakan razia
pelajar tersebut bergabung ke
2. Halusinogen. Pemakai akan bermendadak secara rutin.
dalam lingkungan orang-orang yang
halusinasi (melihat sesuatu yang
Kemudian pendampingan dari orang
sudah menjadi pencandu narkoba. tua siswa itu sendiri dengan memberisebenarnya tidak ada).
Awalnya mencoba, lalu kemudian kan perhatian dan kasih sayang. Pihak 3. Stimulan. Mempercepat kerja ormengalami ketergantungan.
sekolah harus melakukan pengawasan
gan tubuh seperti jantung dan otak
Dampak negatif penyalahgunaan yang ketat terhadap gerak-gerik anak
sehingga pemakai merasa lebih
narkoba terhadap anak atau remaja didiknya, karena biasanya penyebaran
bertenaga untuk sementara waktu.
(pelajar) adalah sebagai berikut:
(transaksi) narkoba sering terjadi di
Karena organ tubuh terus dipaksa
• Perubahan dalam sikap, perangai sekitar lingkungan sekolah.
bekerja di luar batas normal, lamadan kepribadian,
Yang tak kalah penting adalah, penlama saraf-sarafnya akan rusak dan
• Sering membolos, menurunnya didikan moral dan keagamaan harus
bisa mengakibatkan kematian.(*)
kedisiplinan dan nilai-nilai pela- lebih ditekankan kepada siswa.
(Dirangkum dari berbagai sumber)
jaran,
Karena salah satu penyebab terjerudj
• Menjadi mudah tersinggung dan musnya anak-anak ke dalam lingkaran
Edisi 1/Tahun I/ Januari 2015
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A

PPKI Tolak Kementerian Agama
Tapi Perhatikan Zakat dan Wakaf
Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) adalah badan yang
baru berusia 10 hari ketika
Kemerdekaan Republik
Indonesia diproklamasikan.
Namun badan penerus
dan pengganti BPUPKI
(Badan Penyelidik Usaha
Kemerdekaan Indonesia)
ini termasuk luar biasa.
BADAN yang didirikan tanggal 7
Agustus 1945 ini tercatat memiliki
rekor memproses pengangkatan kepala
negara paling cepat. Presiden dan Wakil
Presiden RI pertama diangkat oleh
PPKI hanya dalam waktu beberapa
menit, pada tanggal 18 Agustus 1945.
PPKI adalah badan yang menetapkan
Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945, Batang tubuh Undang-Undang
Dasar 1945, wilayah negara RI, bentuk negara, bentuk pemerintahan,
dsb. Dari berbagai persidangan yang
dilaksanakan oleh badan yang luar
biasa ini, sudah terselip pembicaraan
tentang zakat dan wakaf.
Usul Pembentukan
Kementerian Agama Ditolak
Sidang PPKI
Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus
1945 memproklamasikan diri menjadi negara merdeka, setelah Jepang
menyerah kepada Sekutu dua hari
sebelumnya, tanggal 15 Agustus 1945.
Sehari setelah proklamasi, Soekarno
terpilih secara aklamasi di sidang PPKI
menjadi Presiden RI dan Moehammad
Hatta sebagai Wakil Presiden.
PPKI adalah lembaga beranggota
21 orang tokoh utama pergerakan
nasional Indonesia, yang proporsional
sebagai wakil dari berbagai kelompok etnis dan golongan di wilayah
Hindia-Belanda. Anggota PPKI terdiri dari 12 orang Jawa, 3 orang dari
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PROKLAMASI : Diorama pembacaan teks proklamasi oleh Presiden I RI, Soekarno.

Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, dan
masing-masing dari Kalimantan, Sunda
Kecil (Nusa Tenggara), Maluku serta
etnis Tionghoa 1 orang. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno, dan wakilnya
Drs. Mohammad Hatta. Anggota
PPKI yang 21 ditambah lagi 6 orang
yaitu Wiranatakoesoema, Ki Hadjar
Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo,
Mohamad Ibnu Sayuti Melik, Iwa
Koesoemasoemantri, dan Mr. Raden
Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo.
Tugas PPKI adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan
pemindahan kekuasaan dari pihak
pemerintah pendudukan militer
Jepang kepada bangsa Indonesia, dan
mempersiapkan segala sesuatu yang
menyangkut masalah ketatanegaraan
bagi negara Indonesia baru.
Pada tanggal 19 Agustus 1945, yakni
sehari setelah menjabat Presiden,
Soekarno membentuk beberapa tim
kecil, salah satu di antaranya tim untuk membuat rancangan organisasi
pemerintahan, dipimpin oleh Mr R
Achmad Soebardjo
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Hasil kerja Tim ini antara lain bahwa
Indonesia dibagi menjadi 8 wilayah
provinsi dan 2 daerah istimewa. 8
Provinsi adalah Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sulawesi,
Maluku, Sunda Kecil, Sumatera. Dua
Daerah Istimewa adalah Yogyakarta
dan Surakarta.
Rapat yang membahas tentang organisasi kementerian itu diselenggarakan Ahad tanggal 19 Agustus 1945
jam 11.43 s.d. 12.44 diteruskan jam
14.23 s.d. 14.55. Rapat dipimpin oleh
Ketua PPKI Ir. Soekarno yang yang
sehari sebelumnya sudah diangkat
menjadi Presiden RI pertama. Acara
dimulai dengan pembacaan konsep
rancangan yang telah disusun tim
kecil yang diketuai oleh Mr R Achmad
Soebardjo. Diikuti dengan tanggapantanggapan anggota dan diakhiri dengan
pengambilan keputusan. Pengambilan
keputusan sebagian lewat kesepakatan/
aklamasi dan sebagian lewat pemungutan suara/voting.
Konsep yang disampaikan Mr R
Achmad Soebardjo mengusulkan

Artikell
berdirinya 13 Kementerian, yaitu :
1. Kementerian Dalam Negeri, termasuk Kepolisian.
2. Kementerian Luar Negeri.
3. Kementerian Kehakiman, termasuk
Kejaksaan dan urusan wakaf.
4. Kementerian Kemakmuran, termasuk urusan pangan.
5. Kementerian Keuangan.
6. Kementerian Kesehatan, termasuk
urusan keolahragaan.
7. Kementerian Pengajaran, Pendidikan
dan Kebudayaan.
8. Kementerian Kesejahteraan, termasuk masalah perburuhan, perawatan fakir miskin dan yatim piatu
serta zakat fitrah.
9. Kementerian Pertahanan, termasuk
angkatan laut, darat, udara dan
sekolah militer tinggi.
10. Kementerian Penerangan, terdiri
dari urusan propaganda serta urusan radio, film, pers.
11. Kementerian Perhubungan, termasuk lalulintas, verkeer, pos,
telepon, telegraf, transportasi,
pekerjaan umum, pengairan.
12. Kementerian Urusan Agama.
13.Menteri Negara (minister zonder
portelefeluille).
Lima Kementerian diterima dengan
mufakat oleh Sidang, yakni Kementerian
Luar Negeri, Dalam Negeri, Kehakiman,
Keuangan, Pengajaran, Pendidikan
dan Kebudayaan.
Kementerian yang diperdebatkan
antara lain usul dari Moehammad
Hatta yang Wakil Presiden dan juga
Wakil Ketua PPKI bahwa Kementerian
Kemakmuran agar dibagi menjadi
dua kementerian yaitu Kementerian
Perekonomian Umum dan Kementerian
Makanan Rakyat. Berdasarkan pemungutan suara, lebih banyak yang menginginkan tetap satu kementerian dan
usul tidak disetujui. Usul Moehammad
Hatta lainnya yang juga tidak disetujui lewat pemungutan suara adalah
Kementerian Kesehatan dijadikan satu
dengan Kementerian Perburuhan. Usul
Wakil Ketua PPKI Moehammad Hatta
yang disetujui lewat pemungutan suara
adalah Kementerian Perhubungan
dipecah menjadi dua kementerian
yaitu Kementerian Perhubungan dan
Kementerian Pekerjaan Umum.
Kementerian Penerangan diperdebatkan untuk disatukan dengan

pengajaran. Yang lain berpendapat
dimasukkan ke Kementerian Dalam
Negeri. Setelah diadakan pemungutan
suara, Kementerian Penerangan tetap
tersendiri sesuai rancangan semula.
Nama Kementerian Kesejahteraan
disetujui diubah menjadi Kementerian
Sosial.
Kementerian Urusan Agama yang
dalam rancangan tercantum sebagai
kementerian ke 12, mendapat tanggapan beragam dari peserta Sidang.
Mr J Latoeharhary, anggota PPKI
yang beragama Kristen dari Maluku
berpendapat bahwa masalah agama
bisa ditangani oleh Kementerian
Pendidikan. Alasannya, apabila ada
suatu kementerian tersendiri untuk
urusan agama, dapat menimbulkan
rasa tidak enak. Apabila menterinya
seorang yang beragama Islam, menimbulkan rasa tidak enak untuk yang
bukan Islam. Apabila Menteri Agama
beragama selain Islam, menimbulkan rasa tidak enak bagi yang beragama Islam. Alasan lainnya bahwa
berkurangnya satu kementerian berarti suatu penghematan anggaran.
PPKI jangan membuat keputusan yang
dapat menimbulkan perpecahan di
kalangan rakyat. Demikian pendapat
Latoeharhary.
Mr J Latoeharhary mengatakan: “Saya

memajukan satu usul, yaitu tentang
Kementerian UrusanAgama. Saya
yakin, bahwa jika mengadakan suatu
Kementerian Agama, nanti bisa ada
perasaan-perasaan yang tersinggung
atau yang tidak senang. Umpamanya
saja, jikalau menteri itu seorang kristen, sudah tentu kaum muslimin tidak
senang perasaannya dan yang sebaliknya. Kita tidak perlu membangkitkan
perasaan-perasaan yang menimbulkan kecederaan antara bangsa kita.
Oleh sebab itu saya usulkan supaya
urusan agama dimasukkan dalam
urusan pendidikan. Dengan jalan
demikian tidak ada perpecahan dan
juga onkosten-vermindering”.
Abdoel Abbas, anggota PPKI Beragama
Islam dari Lampung mendukung
Latoeharhary dengan menambahkan
usul agar urusan agama ditampung
oleh Kementerian Pendidikan. Usulnya
:”Saya usulkan supaya segala hal yang
berhubungan dengan agama janganlah masuk departemen yang istimewa.
Zakat fitrah yang masuk Departemen
Kesejahteraan lebih baik dimasukkan
dalam urusan agama, dan juga lain-lain
hal yag bersangkutan dengan agama,
seperti wakaf-wakaf, itu masuk urusan
agama, jangan dimasukkan dalam kementerian lain. Dan urusan agama lebih
baik dimasukkan dalam Departeman

dok

BPUPKI/PPKI : Anggota BPUPKI yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
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A
Pengajaran, Pendidikan dan Agama”.
Iwa Koesoemasoemantri, muslim
dari Sunda setuju penolakan adanya
Kementerian Agama dengan alasan
bahwa negara Indonesia bukan negara
agama. Maka tidak tepat masalah agama
ditangani oleh kementerian tersendiri.
Selain itu bahwa selama pemerintahan
Jepang, sudah terlalu banyak perhatian diberikan pada masalah-masalah
Islam. Usul yang disampaikan berbunyi
:”Selain daripada itu,saya majukan
pula apa yang diajukan oleh tuan
Latoeharhary. Pada umumnya saya
setuju dengan pembicaraan beliau, akan
tetapi buat sementara waktu jangan
diadakan suatu bu buat urusan agama.
Sehingga sekarang, dalam tiga tahun ini
urusan agama ada dibesar-besarkan,
sedangkan menurut penglihatan saya
pemerintah ini akan bercorak nasional
semata-mata. Jadi saya setuju pada
garis besarnya, untuk menghapuskan
Departemen Agama yang sekarang sudah mendapat burgerrecht. Belum tentu
hal itu dalam praktek bisa mengecewakan rakyat umum. Saya harap pihak
yang bersangkutan akan memajukan
satu atau beberapa kata”.
Ki Hadjar Dewantara, yang pernah
aktif di Sarekat Islam berpendapat
bahwa Kementerian pendidikan dan
pengajaran tugasnya sudah berat.
Karena itu urusan agama agar tidak
dimasukkan ke Kementerian tersebut
namun dimasukkan ke Kementerian
Dalam Negeri.
Perdebatan tentang keinginan agar
masalah agama dapat diurus di kementerian tersendiri berakhir dengan pemungutan suara. Hanya 6 orang dari 27 peserta
sidang yang setuju adanya Kementerian
Agama. Ketua Sidang Soekarno menawarkan kepada anggota :” Sekarang
ada yang mengusulkan Departemen
Igama. Siapa mufakat dengan adanya
Departemen Igama ?. 6 suara, tidak diterima. Jadi ada 12 Departemen dengan
satu Menteri Negara”.
Maka usulan pendirian Kementerian
Agama resmi tidak disetujui oleh
PPKI. Sudaah tentu, pengumuman
kabinet presidensial yang terbentuk
di awal September 1945, maupun
kabinet parlementer penggantinya
di bulan November 1945, tidak ada
Menteri Agama. Keinginan urusan
Islam ditampung di satu kementerian
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terganjal. Urusan adminstrasi yang
terkait dengan agama Islam masih
belum banyak berubah dari keadaan
di zaman Belanda, diurus oleh berbagai lembaga di pemerintahan.
Urusan pendidikan Islam dan haji oleh
Kementerian Dalam Negeri, urusan
peradilan agama oleh Kementerian
Kehakiman, masalah pergerakan
Islam oleh Kantor Masalah Pribumi
dan Islam, urusan peribadatan oleh
Kementerian Pendidikan.
Yang menarik untuk diperhatikan
bahwa meskipun hanya 6 dari 27
anggota PPKI yang setuju berdirinya
Kementerian Agama, ternyata zakat
dan wakaf malah menjadi perhatian
pendiri negara. Karena itulah ada
draf dan pembicaraan urusan zakat
fitrah di Kementerian Kesejahteraan
dan urusan wakaf di Kementerian
Kehakiman. Maka menjadi ironis apabila pegawai Kementerian Agama
sendiri ada yang kurang perhatian
atau kurang menganggap penting
urusan zakat dan wakaf.
KNIP Menerima Usul Pendirian
Kementerian Agama
Keinginan urusan Islam ditampung
di satu kementerian tidak padam oleh
penolakan PPKI. Keberadaan PPKI
tidak berusia lama. Eksistensinya digantikan oleh Komite Nasional Indonesia
Pusat (KNIP) mulai 29 Agustus 1945.
Usul berdirinya Kementerian Agama
juga disampaikan kepada KNIP.
KNIP adalah Badan yang membantu
Presiden sebelum terbentuk DPR,
MPR dan DPA. Keanggotaannya 137
orang, terdiri dari pemuka-pemuka
masyarakat dari berbagai golongan
dan daerah, termasuk mantan anggota PPKI. Berhubung keadaan dalam
negeri genting, pekerjaan sehari-hari
KNIP dilakukan oleh Badan Pekerja,
yang keanggotaannya 28 orang, dipilih dari sebagian anggota KNIP, dan
bertanggung jawab kepada KNIP. BPKNIP dibentuk tanggal 16 Oktober
1945. BP-KNIP tidak punya kantor
tetap. Selain ada Komite Nasional
Indonesia Pusat, juga ada Komiter
Nasional Indonesia Daerah.
Pada tanggal 11 Nopember 1946, K.H.
Abu Dardiri, K.H. Saleh Suaidy, dan M.
Sukoso Wirjosaputro, semua anggota
KNIP dari Banyumas mengusulkan
pembentukan Kementerian Agama
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kepada BP-KNIP. Usul ini ternyata
mendapat dukungan anggota lainnya,
yakni Mohammad Natsir, Muwardi,
Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo.
Usul tersebut disetujui untuk dibawa
ke dalam sidang pleno BP-KNIP, 25-28
Nopember 1945. Wakil KNIP Daerah
Karesidenan Banyumas dalam pemandangan umum atas keterangan pemerintah kembali menyampaikan bahwa
dalam negara Indonesia yang sudah
merdeka ini janganlah hendaknya
urusan agama hanya disambil lalukan
dalam tugas Kementerian Pendidikan,
Pengajaran, dan Kebudayaan atau
departemen-departemen lainnya,
tetapi hendaknya diurus oleh suatu
Kementerian Agama tersendiri.
Usul tersebut mendapat sambutan
dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam
yang hadir dalam sidang KNIP itu.
Tanpa pemungutan suara, Presiden
Soekarno memberi isyarat kepada
Wakil Presiden Mohamad Hatta,
yang kemudian menyatakan, bahwa
adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah.
Selanjutnya, pada tanggal 3 Januari
1946 pemerintah membuat ketetapan
berdirinya Kementerian Agama dan
mmengangkat H. Rasjidi BA sebagai
Menteri Agama yang pertama.
Meskipun PPKI bukan KNIP, tetapi
sebagian anggota KNIP adalah anggota PPKI. Terjadi perubahan pandangan yang sangat cepat terhadap
usul keberadaan Kementerian Agama,
semula menolak, kurang lebih seratus
hari kemudian berbalik menerima.
Perubahan sikap ini boleh jadi karena
para pimpinan pergerakan golongan
netral agama ingin menarik simpati
kelompok gerakan Islam, karena negara
sedang memerlukan dukungan untuk
menghadapi ancaman kembalinya
Belanda. Dukungan yang kuat datang
dari kelompok gerakan Islam. Saat itu
baru saja terjadi peristiwa heroik 10
November 1945 di Surabaya.
Boleh jadi perubahan pandangan
ini untuk mengobati kekecewaan kelompok gerakan Islam karena penghapusan 7 kata di Pembukaan UUD
1945. Dengan kata lain Kementerian
Agama hadir sebagai kompensasi
penghapusan 7 kata di Pembukaan
UUD 1945.
(rof)

Artikell

KERJA-KERJA-KERJA: Seorang PNS tampak sedang melayani umat. Diharapkan budaya kerja tercipta lebih efektif dan efisien.

Nilai-nilai dan Persepsi
Budaya Kerja
Oleh : Athi’ Masyruroh

Banyak kalangan dari
berbagai lapisan menaruh
harapan besar terhadap
profesionalisme aparatur
Kementerian Agama
Republik Indonesia. Selain
karena nilai dasar yang
dikembangkan “Ikhlas
Beramal”, Kementerian
Agama memiliki visi
dan misi yang mengarah
pada pembinaan dan
pembimbingan moral
keagamaan bangsa
Indonesia.

CITRA moral-keagamaan begitu melekat pada Kementerian Agama dalam
penciptaan bangsa Indonesia yang
bermartabat, mulia dan berakhlakul
karimah. Harapan besar ini sedapat
mungkin dapat dipenuhi oleh pihakpihak terkait dalam pembentukan dan
pelaksanaan nilai-nilai budaya kerja.
Budaya kerja dapat dikenali wujudnya
dari nilai-nilai yang terkandung di dalam
sikap dan perilaku seseorang, kelompok, institusi, dan sistem kerja ketika
seorang aparatur negara melaksanakan tugas.
Budaya kerja yang kuat menuntut perilaku seseorang secara terpola dalam satu
sistem kerja, yang memungkinkannya
dapat mengerjakan suatu pekerjaan lebih
baik dan terpuaskan dan dapat membangkitkan kemampuan beradaptasi

dengan keadaan yang berbeda. Mengapa
diperlukan budaya kerja? Apakah penerapan budaya kerja yang ada selama
ini belum memberikan penciptaan
suasana kerja yang diinginkan? Budaya
kerja yang selama ini diterapkan secara bertahap telah memberikan kontribusi yang besar dalam pembinaan
dan pengembangan SDM aparatur,
tetapi hal itu membutuhkan biaya dan
waktu lama. Dengan melibatkan unsur
nilai-nilai Agama, diharapkan budaya
kerja akan lebih efisien dan efektif diterapkan. Aksentuasi penerapan budaya
kerja melalui nilai-nilai agama lebih
menekankan pada penyadaran diri
dan menyentuh hal paling hakiki dan
fitri dalam kehidupan aparatur sebagai
makhluk yang beragama. Unsur spiritualitas dan religiusitas ditumbuhkan
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pada masing -masing aparatur dalam
penerapan budaya kerja melalui nilainilai agama agar dapat menyentuh sisi
terdalam hati nuraninya, sehingga
mereka mau dan mampu mempertanggungjawabkan amanah kerja
yang telah diterima.
Dalam logo Kementerian Agama
Republik Indonesia tertera tulisan
“Ikhlas Beramal”. Kata “ikhlas” dan
“beramal” menjadi satu kesatuan yang
dalam aplikasinya tidak dapat dipisahkan, sekalipun secara teoritis dapat
didefinisikan secara terpisah. Ikhlas
menjadi nilai instrinsik individu dalam
hubungannya dengan keimanan dan
keyakinan kepada Tuhan, sedangkan
beramal lebih mengarah pada nilai
ekstrinsik sebagai realisasi diri individu
dalam wujud aktivitas nyata. Dengan
beramal, keikhlasan seseorang menjadi aktual dan dengan ikhlas maka
amalnya menjadi bermakna dan
memiliki nilai spiritual ketuhanan.
Ikhlas tanpa beramal ibarat pohon
tanpa buah, sedangkan beramal tanpa
ikhlas ibarat buah busuk jatuh dari
pohonnya. Secara etimologi “ikhlas”
berarti murni, tidak tercampur, bersih,
jernih, bebas, terhindar dan selamat
dari keburukan. Secara terminologi,
ikhlas berarti adanya konsistensi dan
komitmen perbuatan seseorang dengan alasan mengapa suatu perbuatan
dilakukan, yaitu semata-mata untuk
Allah. Pengertian tersebut mengandung
arti bahwa ikhlas menuntut pemurnian aktivitas dari segala sesuatu yang
bernilai rendah dan buruk, menuju
satu kualitas dan prestasi tertinggi dalam hidup, sehingga aktivitas individu
memiliki nilai lebih dari sekadar unsur
material. Sekalipun ikhlas tidak dapat
diukur secara kuantitatif, tetapi gejalagejala batiniah dan implikasinya di
ranah praktis dapat dirasakan oleh
pelakunya.
Aplikasi ikhlas menuntut niat tulus
dalam melakukan satu perbuatan, sebab niat mengandung komitmen ruhaniah untuk melakukan perbuatan
baik atau menjauhi perbuatan buruk.
Niat dalam ikhlas merupakan kesadaran dan komitmen ketuhanan yang
mendorong dan memotivasi individu
untuk beraktivitas dalam pemenuhan
amanah. Tanpa niat yang kukuh maka
aktivitas manusia tidak akan langgeng
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dalam memperoleh kualitas. Niat harus
ditopang oleh kemauan yang tinggi
dan kemampuan yang optimal, agar
mampu mewujudkan suatu amal sholeh.
Sedangkan beramal secara etimologi
berarti beraktivitas, berusaha, berbuat,
bekerja, bertindak, berperilaku dan
bertingkah laku. Secara terminologi,
beramal berarti kegiatan pengeluaran
energi untuk menyelesaikan suatu tugas
untuk merealisasikan niat yang sudah
ditetapkan. Wujud konkret amal dapat
diklasifikasi menjadi dua bagian: (1)
jika berhubungan dengan Allah disebut
amal - ritual (ibadah); dan (2) jika berhubungan dengan sesama manusia
disebut amal - kerja (muamalah).
Kedua jenis amal tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dan seimbang,
karena kehidupan manusia tidak terlepas
dari lingkar hubungan ketuhanan dan
hubungan manusia sekaligus. Sebagai
nilai dasar, “ikhlas beramal” menjadi
spirit yang memancarkan energi yang
menggerakkan sikap (attitude) dan perilaku (behavior). Seluruh pegawai dituntut menyesuaikan diri dengan nilai
dasar ini, sehingga tercipta rasa identitas ( sense of identity) sebagai pegawai
Kementerian Agama. Implementasi
nilai dasar ini akan membedakan citra
unik pegawai Kementerian Agama
dengan pegawai Kementerian atau
institusi yang lain. Nilai ikhlas beramal
menjadi arah bersama yang menjelaskan karakteristik fundamental seluruh
pegawai dan sekaligus juga sebagai
sistem kontrol ( control system) yang
memantau seluruh aktivitas yang dilakukan dalam meraih kualitas kerja
yang unggul.
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Persepsi diartikan sebagai suatu proses
dimana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indra
mereka agar memberi makna kepada
lingkungan mereka. Persepsi merupakan
kesadaran intuitif mengenai kebenaran
langsung atau keyakinan serta-merta
mengenai sesuatu. Pelaksanaan nilai
dasar “ikhlas beramal” di lingkungan
Kementerian Agama akan membentuk
persepsi bagi seluruh aparatur.
Kerja adalah Pelayanan
Pelayanan dalam birokrasi berarti
tidak minta dilayani masyarakat, tetapi
birokrasi yang memberikan pelayanan
prima kepada publik. Pelayanan prima adalah kepuasan yang dirasakan
oleh publik sebagai dampak dari hasil
kerja birokrasi yang profesional. Kualitas
pelayanan yang baik sebagaimana
diharapkan masyarakat (kepuasan
pelanggan) dan ditetapkan organisasi
(standar pelayanan minimum) harus
digali dan dipenuhi, sehingga prinsip
pelayanan Kementerian Agama dapat
dikenali dan membentuk citra pelayanan
prima. Konsep pelayanan 6 (enam) perlu
ditumbuhkembangkan di lingkungan
Kementerian Agama: Salam, Senyum,
Segera, Selesai, Sempurna dan Sukses.
Pelayanan prima (excellence service)
selalu mengutamakan kemudahan dan
memberikan kepuasan dengan sepenuh
hati pada pihak - pihak yang memerlukan pelayanan aparatur Kementerian
Agama. Pelayanan semacam itu diperoleh
ketika aparatur bekerja secara cerdas
(smart work) melalui aksi: (1) kerjakan
yang terbaik (do the best for quality); (2)
sederhanakan dan permudah prosedur
(simplify); dan (3) libatkan setiap orang

Artikel
(involve everyone). Pelayanan seperti
itu tentunya perlu memberikan penghargaan (reward) bagi aparatur negara
yang berprestasi dan hukuman (punishment) bagi yang melanggar. Pelayanan
dalam konteks persepsi kerja dipahami
sebagai: bekerja merupakan amanah
untuk melaksanakan tugas dan fungsi
aparatur Kementerian Agama dalam
melayani semua masyarakat.
Kerja adalah Pemberdayaan
Pemberdayaan menekankan bahwa
orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup
untuk memengaruhi kehidupannya
dan kehidupan orang lain yang menjadi
perhatiannya. Pemberdayaan mengandung makna adanya perubahan pada
diri seseorang dari ketidakmampuan
menjadi mampu, dari ketidakmemiliki kewenangan menjadi memiliki kewenangan, dari ketidakmampuan untuk
bertanggung jawab menjadi memiliki
tanggung jawab terhadap sesuatu yang
dikerjakan. Pemberdayaan aparatur
Kementerian Agama berarti memberikan kesempatan kepada setiap pegawai
untuk melakukan suatu aktivitas dengan kewenangan dan tanggung jawab
yang dimiliki. Pemberdayaan juga
dipahami sebagai kemampuan pelaku
pemberdaya, yaitu aparat Kementerian
Agama untuk mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan
tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat.
Pelaku pemberdaya juga hams mampu
mempertanggungjawabkan kebijakan
dan tindakannya yang memengaruhi
kehidupan masyarakat.
Pemberdayaan yang maksimal akan
menjadikan kemitraan (partnership)
dengan bergandeng tangan dalam melaksanakan suatu pekerjaan agar saling
menguntungkan multi pihak. Kemitraan
sebagai hasil pemberdayaan menuntut
adanya: (1) bekerja secara mandiri (be
autonomous) dan memiliki inisiatif untuk bekerja lebih maju, sekalipun tanpa
bantuan; (2) bekerja dengan saling bersinergi dalam tim (team work); (3) bekerja
selalu dalam jaringan (networking); dan
(4) bekerja dengan menghargai karya
orang lain (respect).
Kerja adalah Peneladanan
Keteladanan diwujudkan dalam bentuk pemberian contoh yang baik, yang
tidak hanya dilakukan ketika di dalam

ruang kerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan adalah
sikap dan perilaku yang sadar atau
tidak dilakukan oleh aparatur negara
yang dipersepsikan oleh yang lain sebagai sesuatu yang memicunya untuk
mencontoh, karena yang dilakukan itu
memiliki kerangka acuan (frame of references) positif. Persepsi tentang “kerja
adalah peneladanan” diasumsikan
bahwa tidak semua sikap dan perilaku

perlu dikomunikasikan secara verbal,
apalagi disertai indoktrinasi kaku. Sikap
sederhana atau bersahaja misalnya tidak
membutuhkan instruksi seperti kalimat:
“Semua aparatur Kementerian Agama diwajibkan hidup sederhana.” Sekalipun
ajakan itu perlu, namun terkadang pula
mengakibatkan reaksi terbalik. Boleh
jadi yang diajak tidak saja menolak,
bahkan mereka berani mencemooh
instruksi tersebut. (*)

KERJA-KERJA-KERJA
(Membangun Budaya Kerja)
PERSAINGAN di era globalisasi menuntut adanya budaya kerja yang
bersifat lebih unggul dibanding yang telah berlangsung selama ini.
Namun, membangun budaya kerja unggulan ini bukanlah perkara
mudah. Budaya kerja lama yang sudah mengakar dalam sebuah
kantor/perusahaan tak bisa mendadak begitu saja diganti karena
akan menimbulkan sekelumit permasalahan lain. Lalu bagaimana
sebaiknya membangun budaya kerja unggul ini?
Pertama, budaya kerja perusahaan/kantor tidak bisa diganti, juga tidak
mungkin dibentuk secara tiba-tiba tanpa menimbulkan gejolak yang besar
di semua lapisan organisasi. Karena itu, upaya untuk menggeser budaya
lama (shifting culture) lebih baik dilakukan dengan memperkenalkan
budaya kerja yang baru secara bertahap sampai mencapai suatu critical
mass tertentu, dalam arti diterima oleh mayoritas anggota organisasi.
Kedua, manajemen puncak bertanggung jawab penuh atas tumbuh
dan berkembangnya nilai-nilai yang membentuk budaya perusahaan.
Karenanya, tidak akan ada pergeseran budaya kantor jika manajemen puncak tidak menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam
proses semacam ini.
Ketiga, cara terbaik untuk mengajarkan nilai-nilai budaya adalah
dengan menjadi role model (contoh panutan), sebab nilai-nilai budaya tidak bisa diajarkan dengan kata-kata semata. Pimpinan harus
memberikan contoh dan bertindak secara konsisten dalam praktik
kerja sehari-hari. Dan perlu diingat, mengajarkan nilai-nilai tidak
bisa didelegasikan kepada orang lain.
Keempat, untuk membangun budaya perusahaan yang unggul,
proses perekrutan mesti mendapatkan perhatian serius dari manajemen puncak. Seleksi yang ketat tidak saja menyangkut soal indeks
prestasi kumulatik (IPK) dan kompetensi teknis calon karyawan,
tetapi juga kecocokan sikap dan perilaku calon karyawan dengan
budaya perusahaan.
Kelima, ketika perusahaan mengalami pertumbuhan yang luar
biasa dan transformasi organisasi diperlukan maka visioning process
akan membantu perusahaan untuk mengenali nilai-nilai inti yang
menjadi watak dan ciri khas organisasi.
Keenam, budaya perusahaan yang kuat dapat menjadi keunggulan
kompetitif yang sulit ditandingi oleh pesaing karena berakar pada
nilai-nilai yang unik dalam tubuh organisasi itu sendiri. (*)
dj
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Membangun Dialog
Antarumat Beragama
Oleh : Hj. Khusnul Khotimah, SH. MPdI

Sebagai Prasarat
Terwujudnya
Kerukunan Umat
Beragama
AGAMA diyakini dan diajarkan dari
generasi ke genearsi dengan suatu
harapan akan terwujudnya kehidupan
masyarakat yang lebih sejahtera, damai
dan bahagia. Tapi kini kita sama-sama
menyaksikan bahwa pesatnya pembangunan kehidupan beragama ( yang
disederhanakan dalam indicator banyaknya bangunan rumah-rumah ibadah,
banyaknya orang yang mengunjungi
tempat-tempat suci agama, besarnya
kuota haji setiap tahun dst) tidak menemukan korelasi yang signifikan dengan
kodrat agama itu sendiri yang damai
dan bersahaja. Konflik dan kekerasan
antar umat beragama maupun konflik
dan kekerasan intern agama besa faksi
terus berlangsung dan bahkan bisa
dikatakan lebih ekstreem dan meruncing sampai jauh dari citra keberagaman
umat manusian itu sendiri.
Permasalahan
Memperhatikan realitas yang kini
berkembang rasanya perlu kita sadari
bahwa sekarang ini kita hidup dalam
suatu tatanan global dalam dunia tanpa
batas. Artinya suka atau tidak suka
kita harus menerima kehadiran orang
lainyang bisajadi berbeda denagn kita.
Dalam hal ini ada sejumlah persoalan
yang harus diperhatikan untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang
memiliki Tuhan dan beragama denagn
baik! Persoalan ini meliputi hal-hal
mendasar sebagai berikut :
Bagaimana kita hidup dalam kemajemukan yang tentu saja penuh dengan
perbedaan
Bagaimana kita menajadi kebera-
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PERESMIAN GEDUNG FKUB: Walikota Salatiga H. Yulianto SE, MM meresmikan Gedung
FKUB Kota Salatiga didampingi Kakanwil Drs. H. Ahmadi, M.Ag dan kakankemenag Kota
Salatiga H. Wuryadi, M.Pd.I dan Ketua FKUB Salatiga Drs. KH. Tamam Qoulani.

gaman dalam konteks kemajemukan dan perbedaan dalam kehidupan
sehari-hari.
Pembahasan
Dua persoalan utama itu dapat
diselesaikan dengan agenda dialog
antar pemeluk agama. Dialog dalam
hal ini merupakan manifestasi dari
komunikasi yang lebih intensif dalam
situasi saling punya niat untuk bukan
sekedar saling memahami atau toleransi dalam perspektif relativisme, melainkan lebih merajuk pada pentingnya
membangun kerjasama yang dilandasi
kesadaran adanya perbedaan.
Meminjam istilah yang diajukan oleh
Amin Abdullah ( 2002 ) dialog antar umat
beragama lebih memfokuskan pada
niatan dan kebutuhan untuk saling memahami serta saling bertukar pengalaman keagamaan dalam tradisi masingmasing. Disini tidak ada ruang untuk
mengolok-olok, menghina keimanan
dan kepercayaan kelompok lain, apalagi
mengakusiasi ( menguasai ) pihak lain.
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Dalam dialog antar umat beragama tidak
ada tempat lagi bagi upaya menyalahkan
atau menganggap tidak selamat penganut
agama lain. Dalam dialog itu, janji dan
harapan akan keselamatan dianggap
sudah ada dalam masing-masing agama,
hanya saja cara, model, system ajaran,
syari’ah dan konsepnya berbeda dari
yang kita miliki.
Dialog antar umat beragama mutlak
perlu agar mampu mendorong manusia
mencapai tataran sikap, perilaku dan
mentalitas“ being religious “ sehingga
bisa menyatukan antara iman keyakinan dengan laku hidup. Meski dalam
tataran konseptual dialog antara umat
beragama sangat dan diperlukan namun dalam prakteknya tidak mudah
untuk dilakukan. Ada sejumlah kesulitan dalam upaya mewujudkan dialog
yang harmonis antar umat beragama.
Kesulitan itu antara lain mencakup
hal-hal sebagai berikut :
Dialog antar umat beragama dilandasi oleh keyakinan bersama bahwa

KUB
B

keselamatan sudah ada dalam setiap agama yang mereka pilih – anut.
Sebagai orang luar kita hanya bermaksud untuk memahami bagaimana
model keselamatan yang dipahami,
ditawarkan, diyakini dan dipraktekkan
oleh penganut agama lain. Sehingga
sangat penting dalam dialog itu untuk
menjaga jangan sampai ada nafsu yang
agresif untuk menyerang, menghina
apalagi sampai merebut atau menindak pemeluk agama yang satu ke
agama yang lain. Untuk menjamin
kelangsungan dialog antar umat yang
ideal maka dibutuhkan adalah mind
set ataupun thinking frame dari para
pemuka dari pemeluk agama. Pola
pikir keagamaan, mentalitas dan perilaku budaya yang bersifat absolute,
eksklusif dan kakumerupakan tembok
penghalang bagi berlangsungnya dialog antar umat. Oleh karenanya perlu
digeser kearah pemikiran keagamaan
yang lebih terbuka, luwes, inklusif dan
arif. Dalam kenyataannyahal ini butuh
kerja keras semua pihak.
Untuk menjamin berlangsungnya
dialog yang harmonis antar umat beragama diperlukan kehadiran pemuka
agama dengan karakter yang sanggup
mengajak pengikutnya untuk memahami bahwa fenomena agama, selain
melibatkan wahyu juga lengket dengan
fenomena cultural, tadisi, bahasa, adat
istiadat, pola pokir dan seterusnya (
Amin Abdullah, 2002 ). Artinya dalam
dialog dibutuhkan adanya kesanggupan untuk memahami dan menyadari
adanya warna-warna keagamaan yang
tidak hitam putih melainkan juga merah,
biru, kuning dan sebagainya yang semuanya diyakini baik dan berguna oleh
setia pengikutnya., dengan demikian
kita tidak terjebak dalam kubangan
myopic keberagaman ( rabun dekat atau
buta warna keberagaman ). Sebaliknya
kita bisa menjadi terbuka dan arif untuk menerima koeksistensi agamaagama lain dalam suatu bangunan
kebersamaan yang teduh dan damai.
Sekali lagi dibutuhkan pemuka agama
yang sanggup mengajak pengikutnya
untuk memahami bahwa teks-teks
kitab suci memang “ terbatas “, oleh
karenanya pemahaman Kitab Suci
tidak boleh terpaku pada apa yang
tersurat. Mereka harus mendorong
pengikutnya untuk selalu berijtihad

guna mencapai pemahaman “ makna
terdalam “ maghza”,” semangat “ dari
Kitab Suci tersebut.
Hal diatas hanya bisa terjadi jika
pemuka agama itu benar-benar mendedikasikan hidupnya semata-mata
denagn kesejahteraan umat dan kehidupan keberagaman yang benar.
Namun menjadi sangat sulit jika para
pemuka agama itu lebih mendedikasikan hidupnya bagi kepentingan
kelompok politik dan kekuasaan. Hal
ini penting ditekankan mengingat
pola hubungan paternalistic antar
pengikut dan pemuka agama dalam
kultur masyarakat kita.
Metodologi pembelajaran agama
Aspek lain yang sangat pentinnya
terselennaranya dialog antar umat
beragama yang harmonis adalah polapola atau metodologi pembelajaran
agama. Perlu dipahami bahwa cara
keberagaman kita tidak bisa dipisahkan dari bagaimana pemerolehan
keberagaman masyarakat kita lebih
bersifat “ diberi “ dari pada “ Mencari “
untuk mendapatkan. Artinya seseorang
anak yang terlahir dalam komunitas
Kristiani ia sejak dini akan mendapatkan pendidikan agama khas kristiani,
demikian pula mereka yang terlahir
dalam komunitas muslim ia sejak dini
akan mendapatkan agama khas muslim. Sejak itu mereka mendapatkan
“ Tuhan “ atau sejak saat ia diberi “
Tuhan “ oleh lingkungannya. Apakah
yang demikian itu salah tentu tidak !
Tapi bagaimanapun hal itu memang
berbeda antara berketuhanan yang “
diberi “ dengan yang “ dicari “ atau “
ditentukan “ sendiri melalui perenungan dan kontemplasi serta ijtihad.
Yang menajdi persoalan adalah bagaimana berita tentang tuhan dan kebenaran itu disampaiakn dari sejak anak
usia dini hingga nantinya membentuk
karakter kepribaadiannya. Entah disadari
atau tidak penyampaian warta kebenaran
dan Tuhan dalam keyakinannya itu dilakukan dengan membuat perbandingan
dengan pihak lain sebagai pihak yang
nantinya akan melahirkan epribadian
yang fanatic buta, arogan dan pingin
menangnya sendiri. Disisi lain tidak
kalh pentingnya adalah penyampaian
keyakinan dalam wujud klaim kebenaran.
Klaim bahwa bahwa yang dimilikilah
yang benar, tanpa mau mengenali bahwa

orang lain juga punya klaim benar, tanpa
mau mengenali bahwa orang lain juga
punya klaim kebenaran atau keyakinannya sendiri atau menjadi sumber
pertentangan yang berkepanjangan.
Barangkali kini sudah waktunya kita
meninjau ulang cara menyampaian
ajaran-ajaran agama dengan cara-cara
yang lebih mengedepankan pluralitas
keberagaman sehingga bisa menumbuhkan iklim kehidupan keberagaman
yang teduh dan damai.
Prasangka-prasangka
Dialog antar umat beragama tidak
akan bisa berlangsung dan berhasil
guna jika dalam diri masing-masing
umat beragama masih dilingkupi dengan adanya prasangka-prasangka.
Prasangka kelas social, prasangka politik, prasangka agama dan prasangka
etnisitas adalah sejumlah kondisi awal
yang sangat merugikan bagi terselenggaranya dialog yang diagendakan untuk
mencari kesepakatan bersama.
Prasangka agama misalnya Islam
itu keras, radikalatau apapun seperti
yang belakangan ini dihembuskan oleh
pihak lain yang tidak paham, tapi pingin
mendapat keuntungan tentu sangat
tidak kondusif untuk terciptanya dialog
yang saling mempercayai mitranya.
Demikian pula misalnya prasangka
agama yang menyatakan Kristen itu
cenderung kapitalis, tentu prasangkaprasangka seperti itu harus disingkirkan
jauh dari agenda dialog antar umat. Sama
halnya dengan prasangka kelas social
yang beranggapan setiap orang kaya itu
penindas misalnya. Hal-hal semacam
itu disadari atau tidak amsih sering “
menganggu “ terciptanya dialog yang
harmonis antar umat beragama.
Dialog hendaknya dilakukan dengan niatan awal yang bersih dari semua prasangka dan jauh dari hasrat
agresivitas untuk saling menguasai.
Hal itu bisa terjadi jika ada kesediaan
para pemimpin untuk benar-benar
mengedepankan kepentingan bersama
dalam arti kehidupan yang damai dan
sejahtera daripada sekedar kepentingan
politik kekuasaan sesaat.
Semoga kita selalu bisa berdialog denagn hati yang bersih dan pikiran yang
bening, sehingga harkat kemanusiaan
dan ketuhanan kita bisa membawa
berkah bagi kehidupan seluruh umat,
amin (*)
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Prestasi
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CANTIK DAN BERBAKAT : Oze Dora Ilala dan Nurmila Karmilah menunjukkan payung Tongsis 3 in 1 “Fousis Umbrella” hasil karyanya.

Oze Dora IIala dan Nurmila Karmilah

Pencipta ‘Fousis Umbrella’
Dialah dua
siswi MAN 2 Kudus yang
sama-sama duduk di Kelas XI
IPA 4 yang mampu membuat
sebuah karya yang terbilang
unik dan kreatif, dari hasil
hobi narsisnya mereka
dibantu guru pembimbingnya
mampu mengembangkan
teknologi terhadap Tongkat
Narsis (Tongsis) mereka telah
menciptakan Tongsis 3 in 1
(satu alat yang mempunyai
3 fungsi) yang diberi nama
“Fousis Umbrella”.

36

TIGA Fungsi tersebut yaitu
sebagai payung, sebagai Tongsis
(tongkat Narsis) dan sebagai
penyangga kamera. Dengan
karyanya tersebut Nurmila
bersama rekannya Oze Dora
Ilala merupakan dua siswi yang
sukses menjadi salah satu dari
25 finalis Kompetisi ilmiah
Remaja Nasional yang diselenggarakan oleh LIPI pada tanggal 30 Oktober sd November
2014 lalu di Gedung SMESCO
Jakarta. Produk Fousis Umbrella
ini meraih Special Award dari
Taiwan Creativity Development
Association.
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Penghargaan diserahkan oleh
Hong Jon Chao mewakili pihak
Taiwan. Para juri tertarik karena
produk ini memiliki keunikan
tersendiri. Oze Dora Ilala beralamatkan di desa welahan RT
06 RW 02 Kab. Jepara merupakan anak pertama dari dua
bersaudara dari pasangan Bp.
Marsyahid dan Ibu Sri Hariyanti
Sedangkan Nurmila Karimah
beralamatkan di Desa Bate Alit
RT 01 RW 01 Kab. Jepara merupakan anak ke 2 dari dua bersaudara dari pasangan Bp. Nur
Yasin dan ibu Sri Apriyati.
Ketika Penulis bertandang ke

Prestasisii
MAN 2 melakukan wawancara,
penulis didampingi oleh Humas
MAN 2 Kudus Bp Chumaedi, S.pd
dan guru pembimbingnya Bp M.
Miftahul Falah, M.Pd. M.SI. Dalam
kesempatan tersebut Bp. Mitahul
Falah mengatakan bahwa Dengan
diraihnya prestasi MAN 2 Kudus
baik ditingkat nasional maupun
regional yang diukir oleh peserta
didik maupun pendidik maka madrasah harus mampu berkompetisi
dan harus ada target program yang
lebih.
Ditambahkan untuk meningkatkan prestasi peserta didiknya di
MAN 2 ini ada 2 pilar yaitu : Karya
tulis ilmiah dan Inovatif. Pilar ini
bertujuan terbentuknya budaya
penelitian yang melibatkan guru
dan siswa. Sedangkan pembinaan
bagi siswa yang berprestasi ini
dimasukan dalam kegiatan ekstra
kurikuler yaitu dalam satu minggu
hanya satu jam saja
Kemudian penulis menanyakan bagaimana cara kerja Fousis
y dari apa?
p
Umbrilla? dan bahannya
nga
gatakan bahwa untukk
Oze mengatakan
kan
n Tongsis
T
hanya cukup
cu
menjadikan
arik besi yangg m
mendengan menari
menarik
kai pada
daa
jadi tangkai
payung.
Atasan
Tongsis
sudah
dipasangi kenop,,
sebagai
alat untuk memasang
kamera
der
atau holder
akai
yang dipakai
leuntuk telegpon gengpod
gam. Tripod
dihasil moding
fikasi yang
diusung Fousis
Umbrellaa terlip unik
hat cukup
dak
menkarena tidak
gusung 3 kaki, melainkan 4 kaki
yang kemudian dinamai dengan
nama fourpod yaitu 3 kaki tripod
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BANGGA : Bersama peserta dari negara tetangga saat menerima penghargaan.

dan juga sebuah tangkai payung.
Jika mau dijadikan payungnya
sebagai fourpod, kain payungnya
tinggal dibuka ,selanjutna tangkai payung dijadikan kaki untuk
fourpod. Selanjutnya bahan yang
g
p
digunakan
adalah dari terpal.
Akan tetapi bisa diganti
dengan

ba
ahan lain
aha
bahan
ya
ang lebih efesie
sie
ien dan
yang
efesien
bisa tahan
bi
h air.
Diakhir wawancara Humas MAN 2
Kudus Chumaidi, S.Pd menambahkan harapanya bahwa dalam rangka

meningkatkan prestasi yang ada di
MAN 2 ini diharapkan ada dukungan
dari semua pihak yaitu dari Kemenag,
dan masyarakat Kudus dan pada
tahun 2014 masih ada kejuaraankejuaraan yang diraih oleh anak
didiknya Putri Khusna Millati
dan Yunita Mahda Sari
dengan Pr
Produk ”Belah
Durian”. Meraih
M
internasional Best Invention
Award dari
d Hongkong
invention
inventio Association.
Penghargaannya
Pengha
diserahkan
oleh Prof.
s
serahka
Stephen
Stephe Selby, SBS
mewakili
mewa pihak
Hongkong.
Hong
Menurut
juri kelebihan
k
dari
produk
prod ini adalah
desa dan pengdesain
gunaannya
gun
yang
simple
sim dan dapat
dig
digunakan
oleh
siapapun
sia
terlebih
wanita
w
dan ibu
rumah
r
tangga.
Kemudian
K
meraih
mera Bestheory
dibidang studi Matem
Matematika dan Kimia
pada KSM Nasional 22014, untuk bimatika oleh
ol
ole
o siswanya yang
dang Matematika
Rid
bernama Ahmad Ridwan
Chaniago
d dibidang
dbd
kkimia d
dan
diraih oleh
Aisatul Masadah.

Edisi 1/Tahun I/ Januari 2015

Siti Zulaekah

37

Terapan
Trik and Tips

Menghapus Virus Video Mesum Gadis
Mabuk dari Facebook Anda
Bagi Anda yang sampai saat
ini masih menjadi korban
dari “Gadis Mabuk Setelah
Pesta” dan akun Facebooknya
masih tetap menampilkan
postingannya, tentunya hal
yang sangat memalukan
karena gambar yang
ditampilkan cukup vulgar.
BAHKAN akun-akun yang tadinya berisi
tausyiah agama dan kata-kata bijak, eh
tiba-tiba berisi tautan video mesum gadis
mabuk. Tidak cukup membuat malu
dengan melakukan posting, malware
ini juga melakukan tagging pada semua
teman-teman Facebook Anda dan sebelum ditemukan solusinya, satu-satunya
cara adalah menghapus secara manual.
Namun hal ini tentu sangat merepotkan karena anda harus memantau akun
Facebook 1 X 24 jam.
Link video gadis mabuk,santri pesta seks
dan berhubungan intim dengan sebatang pohon dan variantnya ini akan menyerang jika
anda mengklik link itu dan berusaha untuk
menontonnya. Setelah berhasil menonton
maka anda akan terinveksi virus atau malware gadis mabuk ini. Kemudian secara
berkala virus ini akan bekerja memposting link video mesum itu dan melakukan
“tag” ke teman-teman di facebook anda.
Sungguh memalukan bukan?
Bagi yang belum terkena maka sebaiknya
jangan coba-coba klik atau melihat link video
itu jika anda tak mau mengalami nasib yang
sama dengan korban jebakan batman video
mesum gadis mabuk ini. Tapi bagi yang sudah
terlanjur terinfeksi ada beberapa cara mudah
untuk membersihkan malware tadi. Berikut
ini cara –cara untuk menghapus virus gadis
mabuk dari laptop atau PC anda:
l. Menginstal Ulang Windows
Ini adalah cara extrem, namun anda dijamin
berhasil menghapus semua virus yang ada
di laptop/pc anda. Mengapa extrem? Karena
cara ini anda diharuskan menginstal ulang
Windows di laptop anda. Kemudian menginstal semua software dari awal. Dijamin
laptop bersih dari segala virus.
Namun cara ini beresiko anda kehilang-
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GADIS MABUK : Link video mesum Gadis Mabuk bisa berubah jadi virus mengerikan bagi
komputer Anda, bila link-nya Anda klik/tonton.

an data-data penting. Sebaiknya lakukan
backup untuk data penting anda terutama
yang ada di folder Documents.
2. Membersihkan Browser Internet
Browser Google Chrome
Jika anda menggunakan browser Google
Chrome, sebaiknya anda bersihkan semua
extension yang mencurigakan. Terutama extension dengan nama Atas Berita. Langkahlangkah membersihkannya:
- Buka peramban Google Chrome.
- Ketik “chrome://extensions “ di bagian
kotak “ address bar”. Sesudah diketik,
bakal terbuka halaman extension.
- Cari extension “Atas Berita” dan klick
tombol hapus.
- Bakal ada konfirmasi ”Hapus Atas
Berita !”. Lalu, restart peramban Google
Chrome
Browser Mozilla Firefox
- Buka peramban Firefox
- Ketik”about : addons” di bagian kotak
“Go to a website”. Sesudah diketik, bakal
terbuka halaman extension.
- Cari extension “Full Screen 4. 0 “dan click
tombol remove. Bakal ada konfirmasi “Full
Screen has been removed“. Lalu, restart
peramban Firefox.
Untuk hindari pencurian informasi dari
account Facebook, segera ganti password
Facebook.
Cara kedua mungkin agak ribet tapi tidak
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membutuhkan waktu yang lama. Tingkat
keberhasilan cara kedua juga tidak 100%
karena bisa saja extension dan plugin
sudah berganti nama sehingga kita tak
bisa lagi mendeteksinya.
3. Menggunakan Adware Remover
Banyak jenis adware remover yang tersedia
gratis di Internet. Kehandalannya juga tidak
disangsikan. Dengan Adware remover
Kita tak perlu ribet seperti cara pertama
dan kedua. Langkah-langkahnya
- Download Adware remover link disini.
http://www.techsupportall.com/adwareremoval-tool/
- Install Adware remover yang telah anda
download tadi.
- Jalankan programnya dan tunggu prosesnya sampai selesai membersihkan
semua browser yang anda install di
laptop anda.
Artikel ini ditujukan kepada pembaca
yang sudah terjebak jebakan batman video
gadis mabuk tadi. Bagi yang belum jangan
coba-coba mengkliknya.
Kalau anda ditag cukup anda lakukan
penghapusan tanda dari facebook secara
manual. Orang yang ngetag yang sudah
terjangkit sedangkan yang ditag belum
terjangkit kalau belum mengklik link dan
melihat videonya. Semoga bermanfaat
SalamTehno Sejahtera (*)
Khoir

Sekjen Nur
Syam beserta
rombongan menyempatkan foto
bersama para
relawan Posko
Keagamaan
Kemenag
Banjarnegara
sebelum meninggalkan lokasi
bencana.

Kakankemanag Surakarta Drs H Muslim Umar, MAg menyerahkan SK
Pelantikan pengurus masjid Al Ikhlas Kankemenag Periode 2015-2017
pada 23 Januari lalu.

Siswa dan guru MAN Salatiga berhasil raih Juara Umum DINUSFEST 2015
yang diselenggarakan UDINUS pada 5 sd 9 Januari 2015 lalu (aml).

Dalam rangka
Tasyakuran HAB ke-69
dilakukan pemotongan tumpeng oleh
Kakankemenag Kudus, Drs Hambali, MM yang diserahkan kepada pegawai tertua dan termuda di
lingkungan instansi tersebut.

Kabag TU Kanwil Sumatera Barat Bustari menyerahkan bantuan kepada Ketua Posko Keagamaan Sukarno disaksikan
Kakankemenag Banjarnegara Farhani dan Kasubbag Informasi
dan Humas Jateng Badrus Salam (gt).
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Kakanwil Kemenag Jateng Ahmadi dan Kabag TU Andewi Susetyo seusai diterima audiensi oleh Gubernur Ganjar Pranowo didampingi Kabiro
Bintal Rudi Apriantono dan Asisten III Joko Sutrisno di depan Ruang Kerja Gubernur (gt).

Kakanwil Kemenag Jateng, Ahmadi menerima plakat souvenir bergambar Prabu Krisna dari Kanwil II Bank Tabungan Negara Nasril seusai penandatanganan
sama program
BOS
(gt) 2015
1/Tahun
I/ 2015.
Januari
40 perjanjian kerjaEdisi

